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PMJP convoca 2.680 servidores 
para explicar acúmulo de cargos 

A Secretaria de Admi-
nistração da Prefeitura de 
João Pessoa está convocando 
2.680 servidores identifica-
dos com acúmulo de cargo. 
Eles terão que se apresentar a 
partir de hoje para apresentar 
explicações. Página 18
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clima & tempo
Sertão

29  Máx.
22o  Mín.

30o   Máx.
18o  Mín.

32o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,020 (compra) R$ 2,020 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,491 (compra) R$ 2,493 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

02h02

14h28

2.1m

2.0m

baixa

baixa

08h17

20h26

0.6m

0.6m

l Congresso Paraibano de Cardiologia começa quinta-feira no Hotel Tambaú

l João Pessoa sedia o II Fórum de Combate às Drogas e a Violência esta semana
 
l IFPB inscreve até o dia 31 para Curso de Capacitação no Ensino em Astronomia 
 
l Mutirão de limpeza da Emlur estará hoje no bairro do Esplanada, na Capital

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

TCU decide se 
empresas de
energia terão que 
ressarcir clientes

Paraíba adere
a mobilização
dos policiais
rodoviários

Dez presos
fogem durante 
queda de energia
em Mamanguape

em um mêS

eStRadaS BuScaS

O TCU deve decidir den-
tro de um mês se as distri-
buidoras de energia terão 
que ressarcir aos consumi-
dores os R$ 7 bilhões co-
brados indevidamente entre 
2002 e 2009. Página 9

Os policiais rodoviários 
na Paraíba decidiram ontem 
aderir à mobilização nacional 
programada para iniciar na 
próxima semana. Página 14

A PM está em busca de 
dez presos que fugiram da ca-
deia pública de Mamanguape. 
Duas quedas de energia facili-
taram a fuga. Página 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Cehap faz sorteio de casas

Lançado edital 
para duplicar 
a BR-230 até 
Cajazeiras

Advogado 
acusa Lula de 
ser mandante 
do mensalão

Vestibular da 
UEPB encerra
inscrições 
amanhã
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FOtO: José Lins/Secom-PB

FOtO: divulgação

FOtO: evandro Pereira

a Cehap faz hoje o sorteio de 410 moradias no Colinas do sul, na Capital, com 
as famílias beneficiadas para definir a localização dos imóveis. Página 13

Visual poluído
A Sedurb realiza esta semana uma ação para 
retirar das avenidas e ruas da Capital placas, 
faixas, cartazes e outdoors irregulares. Página 13

PEsqUIsA

Página 25

Preço do litro da gasolina varia 
até 15% nos postos da Capital

Carioca Duda Amaral lança hoje o livro Poeria Página 5



UN

O calendário de comemorações re-
gistra hoje a passagem do Dia Interna-
cional da Unidade Humana. Não se sabe 
se por ironia,  ontem, 13 de agosto,  co-
memorou-se o Dia do Azar. Para juntar 
uma data à outra, nada mais resta a fazer 
senão considerar um grande azar que a 
humanidade não tenha ainda compreen-
dido a exata noção de sua unidade.

Falar em unidade humana é quase 
uma redundância, já que a humanidade, 
por toda sua história, demonstra ter a 
união como valor inerente aos seus des-
dobramentos. Desde os primórdios, nós 
nos organizamos em tribos, em grupos. 
Para o homem, é praticamente impossí-
vel viver só. A família, os amigos, os cole-
gas formam círculos de convivência dos 
quais dependemos e sentimos falta.

Estudos de longa data demons-
tram que faz parte do convívio social a 
formação de vínculo afetivo construído 
inicialmente em casa com os pais. Poste-
riormente, este modelo de contato é uti-
lizado para as outras relações, em seus 
vários níveis. Integrar pessoas, portanto, 
é abrir canais afetivos que comunicam, a 
cada momento, o que sentimos e como 
somos. 

Deve-se aceitar e permitir que a ma-
ravilhosa, rica e plena diversidade huma-
na floresça em liberdade completa, alcan-
çando ao mesmo tempo uma unidade 
interior e experimentando uma socieda-
de unificada e harmoniosa. Há momentos 
em que a mistura humana parece dema-

siada, complexa demais, quando tensões 
ocultas vêm à tona ou antigos padrões 
de comportamento predominam. Mas na 
realidade esta mistura é perfeita. Fomos 
feitos para viver em união. 

Os pressupostos culturais diversos e 
a dinâmica da transformação cultural são 
notórios  e algumas classes sociais (defi-
cientes, indígenas, negros etc.) têm sido 
de alguma forma alvo de escárnio por 
algum grupo que se julga muitas vezes a 
voz da expressão moral, querendo impor  
normas e condutas que devem ser obser-
vadas como padrão. 

Nestes casos, o respeito às diferenças 
não tem sido levado em consideração. A 
diversidade tem sido vista como algo de 
horror e uma afronta aos bons costumes, 
surgindo com isso a discriminação e o 
preconceito, onde alguns são excluídos, 
são considerados seres inferiores e sem 
expressão social, por isso indigno de todo 
respeito que um cidadão merece. 

Pensar em diversidade é compreen-
der que somos diferentes uns dos outros, 
é perceber que as diferenças existentes 
precisam ser superadas pelo respeito, e 
que temos muito que aprender com as 
diferenças. Nesta proposta de transfor-
mação, a escola poderá ser um canal na 
minimização do preconceito e da  discri-
minação.

Sem tolerância aos diferentes (na 
política, na etnia, na cultura, nas religiões 
e na moral) o homem não vai a lugar al-
gum. Porque sozinho não chega lá.

Nélson Rodrigues, Luiz Gonzaga, 
Jorge Amado e alguma coisa de Augus-
to dos Anjos.

Estes quatro são os mais lembra-
dos, em 2012, pela comemoração de 
seus centenários. Na verdade, nosso 
Augusto dos Anjos é o menos come-
morado dos aqui citados. O que é uma 
pena, porque esse não é o aniversário 
do homem, da pessoa física, é o aniver-
sário de uma obra revolucionária da 
poesia brasileira, o seu livro de poemas 
intitulado EU.

Mas o centenário do EU, a grosso 
modo, parece que está restrito ao berço 
do poeta. Mesmo assim, em se tratando 
de sua terra-mãe, as comemorações 
ainda estão aquém do que deveria. Há 
quem diga que, em 2014, Augusto terá 
o seu verdadeiro centenário, porque foi 
em 14 que o grande vate morreu. Uma 
pena. Há quem prefira comemorar uma 
morte do que uma obra imortal.

Com relação a Nélson, Gonzaga 
e Jorge Amado, há de se convir que o 
Gonzagão vem roubando a cena. Pelo 
menos é o único cuja arte é conhecida e 
absorvida por todos. Sendo um artista 
da música, não há quem não o escute, 
daí a maior extensão desse centenário. 
Além de pertencer à área musical, a 
genialidade do mestre Lua é realmente 
digna, muita digna, das festividades 
que vêm sendo feitas Brasil afora.

Nélson e Jorge, artistas que culti-
varam as letras brasileiras, sem dúvida 
estão bem servidos este ano. Nélson 
Rodrigues, precisamente neste mês 

de agosto, está sendo protagonista de 
uma mostra teatral no Rio de Janeiro 
intitulada “A Gosto de Nélson”, através 
da qual estão sendo encenadas as 17 
peças escritas pelo autor de Vestido 
de Noiva. Pena que somente o Rio está 
desfrutando desse grande cardápio 
rodrigueano.

Jorge Amado vem merecendo 
programações na Bahia, exposição em 
São Paulo e, claro, o remake da novela 
“Grabriela” pela Rede Globo de Televi-
são. Mas somente um remake, algo que 
poderia acontecer a qualquer momen-
to. E a Globo sabe tanto disso que nem 
acentua o fato. A gente sabe que é, mas 
vira só um detalhe.

Na verdade, todo ano é centenário 
de alguma coisa. Em 2012, porém, pa-
rece que coincidiu de ser o centenário 
de figuras importantes da nossa histó-
ria. As lembranças desse ou daquele, 
em grau ou menor escala, são mesmo 
justas, mas só lamentamos o esqueci-
mento de outros que, em 2012, tam-
bém completariam 100 anos.

Amâncio Mazzaroppi, por exem-
plo. O grande ator, diretor e produtor 
do cinema caipira no Brasil, estrela de 
várias películas que embalaram gera-
ções dos anos 60 a 1980. Lembraram a 
tragédia do Titanic, cujo naufrágio tam-
bém completou 100 anos. Lembraram 
os 100 anos do Santos Futebol Clube. 
Estão esquecendo Mazzaroppi e quase 
não se fala de Augusto dos Anjos.

Pelo jeito, parece que 100 anos 
nem sempre vêm para todos.

Estou fazendo justiça, a cidade é boa 
mesmo. Boa como Lisboa, embora sem o 
bacalhau. Cheia de encantos mil. Se você 
duvida, vá descendo o Altiplano, perto 
da estatua de Iemanjá e olhe para aquela 
enseada... É um trecho de deixar a gente 
em êxtase poético. Quer ver outro lugar 
maravilhoso? A praia de Manaíra, com o 
mar bem perto. Ah João Pessoa, cidade 
boa e bela, que faz muita inveja aos pau-
listas, que não têm praia.

Mas vamos adiante. Aliás, vamos recuar 
um pouco no tempo e ver como a cidade 
nasceu, no ano de 1585, lá em baixo, onde 
desfila o Rio Sanhauá, afluente do Paraíba. 
Foi lá que se deu, oficialmente, o nascimen-
to da capital paraibana. Foi lá que a mão 
indígena apertou a mão portuguesa, num 
pacto de paz. A nossa Capital, portanto, nas-
ceu sob o signo da paz e da concórdia. Um 
soberbo acontecimento, que ocuparia as 
manchetes dos jornais, se estes existentes.

Fundada, a nova Capital achou de 
deixar a cidade baixa em busca da cidade 
alta. E nessa caminhada, foi bater no cen-
tro, onde existia uma lagoa. Um espelho 
onde a cidade havia de se mirar. 

Mas a cidade continuou subindo em 

busca do mar, ainda bem longe. E teve de 
se aventurar pela densa floresta, que o 
presidente João Pessoa teve de derrubar, 
um dia, para construir a grande avenida 
que iria dar acesso à decantada praia.

Descoberta a praia, a cidade ficou 
entre o rio, o mar e uma lagoa no meio. 

João Pessoa, que já se chamou Paraíba, 
é boa de clima, de verde muito visitada pe-
los turistas, embora, às vezes, se torne num 
inferno sonoro com propaganda comercial 
e eleitoreira. Mas, um dia, isto se acabará. 

Vim para João Pessoa com quatro anos 
de idade, e me apaixonei logo por ela. Ala-
goa Nova que me perdoe, não é Wils Leal?

Afinal, como definir a nossa Capital? 
A Capital dos flamboayans, das acácias? 
Uma cidade entre o rio e o mar, com uma 
lagoa ao centro?... 

E João Pessoa, pode-se dizer que está 
entre dois memoráveis bustos. O do Índio 
Piragibe, lá na cidade baixa e o de Epitá-
cio Pessoa, apontando para Tambaú, na 
avenida que tem seu nome. 

E termino dizendo: João Pessoa, cidade 
das frutas, que são vendidas até nas ruas. 
Frutas as mais variadas. Coisa que a gente 
não vê no chamado Primeiro Mundo...

Editorial

Um
Este ano de 100 anos

Em busca da tolerância

João Pessoa, cidade boa

O ex-deputado paraibano Ri-
cardo Rique, que anda afas-
tado da terrinha e da política, 
desfrutando sua boa “vida 
de playboy”,  teve um “baita” 
prejuízo no fim de semana. 
No domingo de manhã, no 
canal da entrada da Marina 
da Glória, no Rio, próximo ao 
Aeroporto Santo Dumont, 
seu barco de passeio, Rebeca 
VI, avaliado em R$ 5 milhões, 
pegou fogo e afundou, levan-
do para o fundo do mar três 
mil litros de óleo.
Os bombeiros, com auxílio de 
três lanchas, tentaram con-
ter o fogo,  mas não evitaram 
o pior. Em uma hora a embar-
cação foi a pique, depois de 
calcinada pelas chamas.

Na Olimpíada (a Londres 
2012) em que o Brasil qua-
se perde para Etiópia, Bela-
rus e Azerbaijão, a geração 
Neymar, Oscar, Marcelo, 
Hulk, (paraibano) Leandro 
Damião é prata,  intoxicada 
que foi pela “Tequilla de 
Ouro”. 
Já é muita “peraltice”  para 
quem foi a Londres só para 
se bronzear.

A Faculdade de Tecnologia do Se-
nai, em João Pessoa abre quarta 
indo até 07 de setembro,  inscri-
ções para o seu Vestibular. Den-
tre os cursos está automação 
industrial, que formará profis-
sionais com boas perspectivas.

A Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba viaja à Fortaleza para 
uma apresentação marcante, 
nesta quarta-feira.
Ao lado da Orquestra Eleazar 
de Carvalho, acompanhará o 
tenor Plácido Domingo.

O setor imobiliário, em João Pessoa, passa por um arrefecimento na 
demanda, não obstante a facilidade existente hoje nas linhas de finan-
ciamento para os pretensos mutuários. Setores da Caixa Econômica re-
velam que a procura tem caído muito nos últimos dias, preocupando o 
setor.

Candidato à reeleição em Cachoeira 
dos Índios,  Arlindo Francisco(Teta), 
do PR, desistiu de concorrer ao plei-
to deste ano, alegando motivos de 
saúde.  Em seu lugar, entrou o ex-
-prefeito Francisco Dantas Ricarte 
(Bodim),  do Democratas.
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O início do Guia Eleitoral, co-
mumente, costuma ser um 
divisor de águas em campa-
nhas políticas, não obstante o 
toque planificado dos marque-
teiros para vender uma “mer-
cadoria” melhor ao eleitor, 
pela “telinha”.
É no horário gratuito que al-
guns candidatos mostram a 
ausência do “selo de excelên-
cia”, deficiência que se reflete 
nas pesquisas seguintes.

GRANDE TESTE
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Aliás, vamos recuar um pouco no tempo e ver como a cidade 
nasceu, no ano de 1585, lá em baixo, onde desfila o Rio Sanhauá.”

 



Gilma Germano
Presidente do PPS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de agosto de 2012

EXCLUSIVO

A

Depois desse início de cam-
panha, com lideranças tendo ido 
para um lado e outras pra outro, 
quem é quem nos comandos es-
tadual e municipal do PPS, de que 
lado a senhora está mesmo e o 
que vem fazendo em termos de 
organização do partido?

Eu estou na presidência da 
Executiva Estadual do PPS e Fá-
bio Carneiro preside a municipal. 
Minha posição foi claramente as-
sumida através de uma nota diri-
gida à imprensa, na qual expressei 
a decisão de, por uma questão de 
coerência política, permanecer do 
lado que sempre estive. Quanto à 
organização do partido, juntamen-
te com os companheiros, estou 
conduzindo o PPS ao crescimento 
no Estado, com a criação de dire-
tórios municipais, que potenciali-
zaram um aumento de candidatu-
ras neste pleito municipal.

Além da vice na Capital, por 
onde o partido também tem can-
didatos majoritários e a verea-
dor?

O PPS tem candidatura em 
106 municípios, sendo 11 dispu-
tando o cargo de prefeito; 23, o de 
vice, e 361 candidatos pleiteiam 
vagas nas câmaras municipais.

A projeção é eleger pre-
feitos e vereadores aonde? E 
quantos?

Atualmente temos apenas um 
prefeito pelo PPS no Estado, que é 
João Bosco, em Alagoa Grande. Há 
uma expectativa de elegermos até 
oito prefeitos e um bom número 
de vereadores, em uma compro-
vação do crescimento do PPS no 
Estado.

Que orientação a direção 
nacional tomou em termos de 
Paraíba e quais os planejamen-
tos ou projetos para depois das 
eleições?

A direção nacional do partido 
orientou, em caráter excepcional, 
o PPS paraibano a se coligar com o 
PT nas eleições municipais de João 
Pessoa. Nos demais municípios, a 
orientação é a de continuarmos 
conduzindo o partido rumo ao 
crescimento no Estado. O planeja-
mento para depois das eleições é 

o de mantermos o diálogo com re-
presentantes, com nossa militân-
cia, procurando dar continuidade 
na defesa de nossas causas, como 
o crescimento da representação 
política feminina, a melhoria da 
qualidade de vida da população.

E seu mandato? O que pôde 
fazer até agora e quais os prin-
cipais projetos a médio e longo 
prazo?

Faço uma avaliação positi-
va do meu mandato. Presido a 
Frente Parlamentar de Apoio às 
Pessoas com Deficiência, à Frente 
Parlamentar de Apoio à Adoção 
de Crianças e Adolescentes. Sou 
presidente da Comissão dos Di-
reitos da Mulher e da Igualdade 
de Oportunidades, e em prol da 
causa destes segmentos apresen-
tei Projetos de Lei e requerimen-
tos. Posso destacar requerimentos 
solicitando ampliação das Delega-
cias Especializadas no Atendimen-
to às  Mulheres (DEAMs),plantão 
noturno e aos sábados, acessibili-
dade nas DEAMs e ampliação do 
disque denúncia. Posso dar desta-
que também aqui a Lei de minha 
autoria, de nº 9607/2011, que 
dispõe sobre a inclusão do critério 
de prioridade à mulher vítima de 
violência na inscrição para aqui-
sição habitacional, destinada às 
mulheres inseridas em programas 
de assistência. Posso elencar ain-
da ação na defesa da pessoa com 
deficiência, como através de re-
querimento, apelei ao governador 
Ricardo Coutinho a regulamenta-
ção da Lei Estadual nº 6.083/95, 
que dispõe sobre a adaptação dos 
logradouros públicos, edifícios e 
transportes coletivos para acesso 
de pessoas com deficiência, bem 
como a Lei Estadual nº 6.123/95, 
que determina a criação de área 
específica para a prática de espor-
tes aos portadores de deficiência. 
Em prol da causa da adoção de 
crianças e adolescentes, fui pro-
positora de sessões especiais, au-
diência pública e autora da Lei nº 
9.565/ 2011, que institui a Sema-
na Estadual da Adoção de Crianças 
e Adolescentes. Apresentei ainda 
a PEC 08/2012, que dá nova re-
dação aos incisos X, do artigo 33, 
e IV, do artigo 201, que tratam da 

concessão e fixação do prazo de 
licença à gestação na Constitui-
ção Estadual, com o objetivo de 
garantir concessão de 180 dias de 
licença maternidade à servidora 
pública estadual que adotar ou ob-
tiver guarda judicial para fins de 
adoção, independente da  idade do 
adotado. O compromisso político 
que tenho com a região do Curi-
mataú e Seridó paraibano pode 
ser averiguado pela quantidade de 
proposições que apresentei volta-
das para a melhoria da qualidade 
de vida do povo daquela localida-
de. São muitos requerimentos e al-
guns PLS apresentados na defesa 
de pleitos para as diversas áreas: 
saúde, educação, malha viária, re-
cursos hídricos. E, dentro das pos-
sibilidades financeiras do Estado, 
muito o governador Ricardo Cou-
tinho já investiu na região, o que 
tem nos deixado com a convicção 
de que a Paraíba está de fato no ca-
minho certo.

A senhora é marinheira de 
primeira viagem no Legislativo e 
o que tem achado da função? É 
o que esperava mesmo ou, como 
alguns outros, tem se decepcio-
nado ou se desencantado com a 
política?

É uma função de extrema res-
ponsabilidade e importância, por 
isto procuro conduzir com muito 
zelo. Estar acolhendo as vozes dos 
interesses populares e propondo 
leis na defesa destes é muito grati-
ficante, bem como votar a favor de 
projetos que beneficiem a coletivi-
dade. Mas, como tudo na vida, há 
um lado difícil de suportar. É quan-
do nos deparamos com as amar-
ras da politicagem, dos interesses 
privados, dos jogos do poder. O 
desencantar neste universo, onde 
as divergências pessoais ou parti-
dárias se sobrepõem aos interesses 
coletivos, é natural. Mas se desen-
cantar não é sinônimo de desistir. 
Com todos os percalços, o caminho 
para mudarmos a realidade social, 
para construirmos um mundo me-
lhor é atuando na política, tentando 
ser uma referência positiva. Peço a 
Deus todo dia força, conscientiza-
ção, ética e sabedoria para que o 
meu mandato seja conduzido com 
respeito ao povo paraibano.

Mulher na
política

A participação 
das mulheres 
na política é 
fundamental 
para o 
fortalecimento 
da sua cidadania

ssim que as eleições municipais chegaram ao funil das convenções, a 
exemplo de vários outros partidos, o PPS também se viu “dividido” e com 
lideranças e dirigentes caminhando para os mais diversos lados e, no meio, 
pra tomar conta da casa, ficou uma mulher.
Gilma Germano, deputada e presidente estadual da legenda, tenta a 
unidade administrando no Estado 395 candidaturas (11 de prefeito, 23 de 
vice e 361 de vereador), tudo isso sem perder o controle das tarefas da 
Assembleia Legislativa e, também, de casa, mas isso sem admitir sequer de 
ser perguntada se entrou na política conduzida pelo marido, Buba Germano, 
prefeito de Picuí.
“Não gosto da expressão conduzida”, grifa a parlamentar, ao alertar 
que lugar de mulher também é na política e que mesmo decepcionada e 
desencantada com “as amarras da politicagem, dos interesses privados e do 
jogo de poder”, faz questão de afirmar que “se desencantar não é sinônimo 
de desistir”.
Nessa entrevista, ela traça mais detalhes sobre estas e sobre outras 
questões da pessoal e política.

Assim como quase todas as 
demais mulheres da Casa, a se-
nhora vai pouco à Tribuna. Não 
gosta ou prefere os bastidores e 
a tarefa de trabalhar benefícios 
para suas regiões de atuação?

Eu não diria pouco, diria o su-
ficiente para ser eficaz. Agora em 
relação aos colegas que costumam 
ir frequentemente à tribuna, talvez 
caiba esta expressão pouco. Mas 
cada um tem seu perfil: sou muito 
objetiva, não suporto a repetição 
desnecessária de questões, nem 
quero ocupar a tribuna para im-
pressionar pessoas. As ações dizem 
muito. É do meu feitio, da minha 
personalidade pensar em discutir 
para solucionar, para executar. Sou 
extremamente pragmática, resolu-
tiva. Desde meus primeiros dias de 
mandato, sou assídua na Casa, fui 
propositora de sessões especiais, 
audiências públicas, tenho intensi-
ficado defesas de melhoria para mi-
nha região, participado de eventos 
políticos, enfim, estou sempre bus-
cando atuar para honrar a confian-
ça do povo paraibano.

Como a senhora vê essa par-
ticipação crescente e essa evolu-
ção das mulheres na política?

Com satisfação. Mas, atente-
mos, ainda há muito a avançar. O lu-
gar social que o patriarcado e o ma-
chismo impuseram secularmente às 
mulheres, lugar da submissão e da 
coisificação, tem sido banido, graças 
ao poder de resistência dessas. Esta 
histórica segregação, entretanto, 
ainda tem seus efeitos: a participa-
ção da mulher na política é pequena. 
Ela representa um pouco mais da 
metade do eleitorado brasileiro e, 
no entanto, ocupa 8,9% das cadeiras 
da Câmara Federal, 13, 58% no Se-
nado e em todo legislativo estadual 
e municipal também tem presença 
tímida. Aqui na nossa Assembleia, 
somos apenas 16,6%. Precisamos 
combater esta sub-representação. 
A participação das mulheres na po-
lítica é fundamental para o fortaleci-
mento da sua cidadania. Isto fortale-
ce a construção da equidade 
de gênero e creio que assim 
a humanidade poderá ser 
mais feliz.

Como administrar a 
vida política com os afa-
zeres pessoais, trabalho, 
esposa, mãe, etc...

Procuro buscar sereni-
dade e força em Deus. Pro-
curo administrar a sobre-
carga com leveza, mesmo 
que o peso esteja, em alguns 
momentos, muito elevado. 
Gosto muito de meu conví-
vio familiar, receber os pa-
rentes e amigos em minha 
casa, em especial o convívio 
com o meu neto.

E ser mulher de político, dá 
trabalho?

Há a dificuldade de lidar com 
o pouco tempo para a relação com 
a família. Há um sacrifício nesse 
sentido. Mas é importante compre-
ender a importância do ganho que 
esta dedicação resulta para a socie-
dade. Quando cuidamos do social, 
cuidamos de nossa família também. 
A questão é buscar o equilíbrio, é 
saber ponderar. Se não temos a di-
mensão da importância do ser po-
lítico que somos, fica difícil. Mas o 
lugar da mulher não é sendo esposa 
de político. Se ela tem desejo, voca-
ção e habilidade, seu lugar é atuan-
do na política, na militância.

Sempre teve vontade de en-
trar na política ou entrou condu-
zida pelo marido?

 Não gosto da expressão “condu-
zida”. Em verdade, recebi uma influ-
ência que me impulsionou a entrar na 
política, mas só o fiz por estar em har-
monia com os meus interesses. Sou 
funcionária do Banco do Brasil des-
de 1987, e, em 2005, licenciei-me do 
banco para ocupar o cargo de Secre-
tária Municipal da Promoção Social 
em Picuí, na 1ª gestão de Buba Ger-
mano como prefeito. Houve uma par-
ceria política entre eu e meu marido, 
os sonhos dele para mudar o destino 
político de nossa cidade brotaram em 
mim também. Desenvolvi naquela 
secretaria, articulada com outras pas-
tas, um trabalho que impactou posi-
tivamente Picuí, rendeu-lhe prêmios 
importantes como o Selo Unicef por 
duas vezes consecutivas, e me fez ver 
a importância da ação política cons-
ciente para mudar realidades. Isto me 
motivou a querer continuar atuando 
politicamente. Olhando para grandes 
personalidades como a madre Teresa 
de Calcutá, o sociólogo Betinho, im-
porta fazer agora, a sua parte. Somos 
seres com missão neste mundo tão 
injusto, cada um, a seu modo, deve 
contribuir para a construção das mu-
danças que precisam ser feitas.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



Agende-se! 
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Estágio, exposição e curso

As inscrições para a nova edição do 
Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora 
estão abertas a partir de hoje, até o dia 16 
de outubro de 2012, com oportunidades 
para estudantes de níveis superior e médio 
profissionalizante, em diversas localidades do 
país.

Os estudantes devem estar cursando 
os dois últimos anos ou os quatro últimos 
semestres. Para os estudantes de nível médio 
que já concluíram o curso, é possível realizar o 
estágio na Companhia desde que a instituição 
de ensino informe, por meio de declaração, 
que o estágio é condição indispensável para a 
obtenção de certificado ou diploma.

Os candidatos que se cadastraram 
anteriormente no programa não precisam 

renovar a inscrição.
Experiência – O objetivo do Programa de 

Estágio BR é proporcionar aos estudantes uma 
bem-sucedida experiência de aprendizagem 
profissional. Além de capacitação técnica, 
a prática durante o estágio possibilita o 
desenvolvimento sociocultural e das relações 
de trabalho, fundamental para a atuação dos 
futuros profissionais.

Todas as informações sobre o Programa 
de Estágio da Petrobras Distribuidora, incluindo 
a lista de cursos, horários, duração, requisitos, 
processo seletivo e benefícios, estão disponíveis 
no site www.br.com.br (em A Companhia/
Recursos Humanos). Os interessados 
também poderão entrar em contato pelo SAC 
08007289001.

Petrobras inscreve para estágio

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) irá executar, hoje, serviços de manutenção 
corretiva em equipamentos da Estação Elevatória 
de Água Tratada, de Marés. Para isso, a empresa 
precisará suspender o abastecimento de água, 
das 8h às 17h, em 26 localidades da Grande João 
Pessoa. 

A suspensão no fornecimento de água ocorrerá 
nas seguintes áreas: cidade de Bayeux, Várzea 
Nova (em Santa Rita) e nos bairros Centro, Tambiá, 

Roger, Baixo Roger, Ilha do Bispo, Varadouro, 
Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Bairro dos 
Novais, Funcionários I, Jardim Planalto, Oitizeiro, 
Cruz das Armas, Jaguaribe, Torre, Expedicionários, 
Tambauzinho, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, 
Jardim Treze de Maio, Ipês, Mandacaru, Padre Zé e 
Alto do Céu, na Capital.     

Para outras informações, a população pode 
entrar em contato com a Cagepa, gratuitamente, pelo 
telefone 115.

26 localidades ficam sem água

A Petrobras inscreve para Programa de Estágio. Capital rece-
be projeto itinerante da Fundação SOS Mata Atlântica e a Ca-
gepa executa manutenção e 26 localidades ficam sem água, 
hoje. “Criança Segura” abre inscrições para curso gratuito

A “Criança Segura” abre inscrições para mais 
uma turma, a última do ano, do curso gratuito a 
distância “Criança Segura” no Trânsito. Os acidentes 
de trânsito – que incluem atropelamentos e 
acidentes com a criança na condição de passageira 
de veículo e ciclista – foram responsáveis pela morte 
de 1.895 crianças até 14 anos e pela hospitalização 
de 14.936, em 2010, segundo dados do Ministério 
da Saúde.

O curso “Criança Segura” no Trânsito 
tem como objetivo formar mobilizadores 
da prevenção de acidentes de trânsito com 
crianças e adolescentes e está direcionado 
a profissionais do trânsito, saúde, educação, 
lideranças comunitárias e outros com potencial 
de multiplicação em suas áreas e comunidades de 
atuação.

Esta última turma do ano está com inscrições 
abertas de 20 de agosto a 21 de setembro, com 
início previsto para 25 de setembro. Além do 
contato com estatísticas sobre os acidentes 
de trânsito, artigos de especialistas e vídeos, 
o participante elabora um Plano de Ação com 
atividades a serem aplicadas na comunidade que 
serão relatadas na conclusão do curso. O relato da 
experiência desenvolvida como resultado do curso 
é uma atividade obrigatória.

 Serão disponibilizadas 400 vagas e a carga 
horária é de 24 horas. Os inscritos devem ter acesso 
a um computador com programa operacional a 
partir do Windows 2003, além de acesso regular à 
internet, preferencialmente à banda larga. O curso 
“Criança Segura” no Trânsito Online é patrocinado 
pela FedEx e Abrapur.

“Criança Segura” fará curso gratuito

FOtOS: Divulgação

No mês em que comemora 427 anos, João Pessoa 
receberá o projeto “A Mata Atlântica é Aqui – Exposição 
Itinerante do Cidadão Atuante”, da Fundação SOS 
Mata Atlântica. A mostra conta com dois caminhões 
adaptados para atividades de educação ambiental e 
uma exposição chamada Nosso verde também depende 
do azul, que apresenta um panorama sobre a zona 
costeira e os ecossistemas marinhos. A exposição 
estará no Parque Arruda Câmara (Bica) de hoje, até 
o dia 26, onde serão realizadas atividades e atrações 
gratuitas com o público de todas as idades. O horário 
de funcionamento será das 10h às 17h até o dia 25 de 
agosto, e das 10h às 16h no dia 26 de agosto. No dia 20 
de agosto, o parque não abrirá para atividades.

Durante a visita, a SOS Mata Atlântica e as 
instituições parceiras locais promoverão palestras, 
oficinas, apresentações teatrais, jogos educativos, 
debates, exposições, entre outras atividades. O público 
poderá conferir também o novo cenário interativo 
e aprender mais sobre a Mata Atlântica de maneira 
lúdica e divertida, através de novidades como jogos, 
iPads, equipamentos audiovisuais e uma mesa vertical 
de touch-screen. Um dos caminhões conta ainda com 
um espaço fechado, com cadeiras, projetor e sistema 
de sonorização, para a realização de palestras e 
oficinas.

O patrocínio do projeto “A Mata Atlântica é 

Aqui – Exposição Itinerante do Cidadão Atuante” é de 
Bradesco Cartões, Natura e Volkswagen Caminhões & 
Ônibus. A mostra tem apoio local da Secretaria de Meio 
Ambiente (Smem), Associação Guajiru, Associação 
Paraibana dos Amigos da Natureza (APAN), Escola 
Viva Olho do Tempo (EVOT), ONG Ação Animal e 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A Mata Atlântica é em João Pessoa
De acordo com o levantamento do Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgado 
em maio de 2011 pela SOS Mata Atlântica e pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), João 
Pessoa possui cerca de 7% de Mata Atlântica original 
em bom estado de conservação. No Estado da Paraíba 
são 54 os municípios com incidência do bioma. 
Somados os remanescentes dessas cidades, o Estado 
conta com 11% de Mata Atlântica original.

Apesar do baixo número de remanescentes, 
João Pessoa tem buscado reverter este quadro e, em 
novembro de 2010, tornou-se a primeira cidade a ter 
um Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica, lançado justamente durante a primeira 
visita do projeto itinerante da SOS Mata Atlântica 
na cidade. Com o plano, foram priorizadas 20 áreas 
verdes para conservação ambiental, além dos parques 
urbanos já existentes.

SOS Mata Atlântica chega hoje a João Pessoa
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Centro de Artes Visuais  
inscreve para a coletiva 
Foto na Praça

Página 8

O carioca Dado Amaral é atração do Sarau Café em 
Verso e Prosa com o l ançamento do livro Poeria

Geovan Morais faz 
shows para pagar
turnê na Bélgica 

Sob o Sol de Satã, de 
Maurice Pialat, é 
lançado em DVD
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MÚSICA AUDIOVISUAL

a voz vem / não 
sei bem se vem 
de dentro / ou de 
outrem / nem sei 
mesmo se é voz 
/ ou se é vez / a 
vez da nesga, da 
brecha / da frincha 

que brota entre fibras vivas”. Esses são 
versos de uma das poesias publicadas 
no livro Poeria, do poeta carioca Dado 
Amaral.

Ele será uma das atrações do S arau 
Café em Verso e Prosa deste mês, que 
acontece hoje à noite, no Empório Café, 
que fica na Feirinha de Tambaú. Cario-
ca, Dado apresentará o livro ao público 
pela primeira vez desde que terminou 
de produzi-lo. Organizado pela artista 
Suzy Lopes, o projeto começa pontual-
mente às 20h30 e contará ainda com 
a participação do poeta paraibano 
Tavinho Teixeira.

“O sarau será o lançamento do livro 
de Dado Amaral. Será um lançamento 
nacional, já que ele ainda não o lançou 
no Rio de Janeiro”, disse a organizadora 
do projeto, a artista Suzy Lopes, que 
revelou que o poeta carioca enveredou 
pela poesia por causa do paraibano 
Augusto dos Anjos.

“E ele está bem satisfeito por fazer 
esse lançamento aqui. Ele não gostava 
de poesia na adolescência, porque não 
entendia. Até que ganhou o livro Eu, 
de Augusto dos Anjos, e essa foi a pri-
meira vez que leu um livro de poesias 
com gosto, por isso está tão satisfeito”, 
revelou Suzy Lopes.

Dado Amaral nasceu no Rio de 
Janeiro em 1968. Além de poeta, 
é também cineasta. Ele é um dos 
fundadores do grupo Boato, banda 
de poetas que atuou intensamen-
te na década de 90. Graduado em 
Comunicação e Mestre em Letras 
pela PUC do Rio de Janeiro, parti-
cipa sempre de um dos maiores e 
mais antigos sarais do país, o Cep 
20000 (Centro de Experimentação 
Poética).

Apesar de atuar como poeta des-
de a década de 90, somente publicou 
a primeira obra em 2008, que foi o 
livro de poemas Olho Nu. Tratou-se 
de uma antologia do que produziu 
em tantos anos, com obras inéditas e 
outras publicadas em seu antigo blog 
na internet.

FOTOS: Divulgação

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Poesia encenada

Somente este ano que lançou 
seu segundo livro de poesias, Poe-
ria. Dado transformou a obra em es-
petáculo e é justamente uma parte 
dele que será encenado no projeto 
Café em Verso e Prosa de hoje à noi-
te, junto com o lançamento do livro.

Suzy revela que acompanhava o 
poeta e ator carioca desde os tem-
pos da banda Boato e que só teve 
o prazer de conhecê-lo na última 
virada de ano, na festa de réveillon 
na casa do também poeta Tavinho 
Teixeira.

“Conheci o poeta na casa de Ta-
vinho Teixeira, que morou muitos 
anos no Rio de Janeiro, participou 

do CEP 20000, um dos sarais mais 
antigos do Brasil, criado por Chacal, 
em que Dado Amaral também par-
ticipou da organização”, disse Suzy.

“Quando eu conheci o Dado pes-
soalmente, eu já conhecia a carreira 
dele por causa do Grupo Boato. E 
fico muito feliz porque ele vem so-
mente para o lançamento do livro. 
Chegou na sexta e vai embora logo 
depois da apresentação, na madru-
gada desta terça para quarta-feira”, 
completou Suzy Lopes.

A matéria prima do livro Poeria é a 
memória de Dado Amaral e a maneira 
pela qual se dá o processo poético. Ele 
traz à tona recordações da infância, 

em que se vê menino, contemplando 
o mundo. E relembra o espanto diante 
do espetáculo da vida. Como cineasta, 
os filmes feitos por ele mais conhecidos 
são Gentileza (1994) e Por Gentileza 
(2002), curtas que integram a Trilogia 
Gentileza (em produção) sobre a vida 
e a obra do Profeta Gentileza.

Já o paraibano Tavinho Teixeira vai 
recitar obras dele e também da carreira 
do amigo Dado Amaral.

O Sarau Café em Verso e Prosa 
começou em abril de 2004 pelas 
mãos da atriz Suzy Lopes, que queria 
prestar uma homenagem à amiga 
Mayana Neiva, que, na época, estava 
à caminho de São Paulo para alçar 
voos maiores nas artes (hoje ela é 
umas das principais artistas da Rede 
Globo).  

Ao longo destes setes anos, o 
Sarau ‘Café em Verso e Prosa’ home-
nageou diversos nomes do cenário 
literário nacional, como Carlos Drum-
mond, Vinícius de Moraes e outros, 
além também dos artistas locais, 
como o de Lau Siqueira, Astier Ba-
sílio e tantos outros. Houve também 
noites com temáticas, como poesias 
femininas, infantis, eróticas e diver-
sos outras.

Sempre com propostas e ideias no-
vas, o que Suzy comemora é a proposta 
de integração entre públicos distintos, 
em um local que é um bar de música 
eletrônica e não um ambiente especí-
fico para poesia.

“E

O poeta e diretor de cinema carioca Duda Amaral transformou Poeria, seu segundo livro, que será lançado hoje em João Pessoa, em espetáculo

O sarau é organizado pela atriz Suzy Lopes com a proposta de integração de públicos distintos
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Vivências

O título deste é meramente ilustrativo atrativo, como 
se pretende que sejam todos os títulos à motivação de lei-
turas. A tarefa de provocar leituras é árdua e envolve bem 
mais que a possibilidade da motivação que um título pode 
causar.

Para quem pretende entender o desinteresse quase 
geral pela leitura – e mais por determinadas leituras – um 
estudo sobre a genética, passando pela formação cultural 
familiar e escolar até que se estabeleçam preferências 
individuais vai lhe dizer se o provável leitor, depois que 
empenhar tarefa de aprender o valor das 26 letras do 
alfabeto, suas várias representações, seus agrupamentos 
gráficos, sua fonética e assimilar a totalidade das frases 
e dos parágrafos ao bom entendimento do que a escrita 
lhe pretende comunicar, preferirá Filosofia a obras de 
ficção – e, entre filósofos, as ideias de Aristóteles, Voltaire, 
Hegel, Marx etc. – ou se nunca aprenderá a ler e escrever 
qualquer bilhete sem que tal deficiência não lhe cause a 
angústia de determinada senhora analfabeta, sobre quem 
falarei adiante.

Talvez uma manchete futura num telejornal pos-
sa anunciar: “Identificaram-se potenciais leitores e/ou 
leitoras entre os milhões de espermatozoides num saco 
escrotal: eles têm aparência de letras” – o que facilitaria 
enormemente a identificação de potenciais leitores, ou 
escritores, ainda antes que fossem a fecundar óvulos. 

Como isso nunca será possível, nos cabe tentar des-
cobrir por outros meios por que o personagem Antônio 
Bolívar, vivido pelo ator Richard Dreyfuss no filme O velho 
que lia romances de amor (entre outros da vida real, na 
maior parte do tempo, reclusos em florestas), se interessa 
a descobrir a rica companhia que um livro pode se tornar, 
tendo o personagem de Dreyfus preferência pelos que con-
tam histórias de amor, ou os “românticos”.

Embora, em sua solidão, Antônio Bolivar às vezes cho-
re, como também quando uma frase bonita num livro lhe 
estimula às lágrimas, a senhora que eu e o também escritor 
e dramaturgo paraibano Tarcísio Pereira vimos chorar não 
chorava motivada pela emoção que lhe causara um poema 
num livro.

Seu choro tinha sido motivado pela constatação de 
que, por nunca ter tido oportunidade de aprender a ler – já 
que seu pai lhe ensinara que, “mais importante que um li-
vro é a enxada” – sentia já ter perdido metade de sua vida, 
correndo o risco de perdê-la completamente.

Enquanto eu observava a cena pensando se haveria 
um momento quando veria outra vez alguém chorando, 
porque não sabe ler, Tarcísio Pereira, conhecido da senho-
ra, disse-lhe que, ao invés de chorar, ela deveria buscar 
aproveitar o tempo que ainda lhe resta à realização de seu 
sonho de leitora, uma vez que existem muitos programas 
de alfabetização para lhe ajudar a isso.

Entre soluços, ela insistiu que não tinha mais tempo: 
seus afazeres em casa e administração de seu bar não lhe 
deixavam mais se dedicar aos estudos. 

Tarcísio Pereira continuou insistindo que ainda havia 
tempo para que ela aprendesse a ler, e então, voltando 
aos nossos afazeres, fiquei pensando que, ao contrário 
do personagem de Richard Dreyfuss – que às vezes chora 
motivado pelas emoções que lhe provocam leituras – aque-
la senhora chorava também por não conseguir ler histórias 
de amor.

Como eu disse, talvez seja muito difícil encontrar ou-
tras pessoas chorando pela razão que chorava aquela senho-
ra. Mas mesmo que o choro não seja algo muito desejável – e 
mesmo que, incontestavelmente, em muitas ocasiões ele nos 
possa fazer muito bem – espero que sejam muitas as pessoas 
que, agora, choram pelas mesmas razões dela.

Os gajos de Portugal ficaram 
na lembrança. Alcei voo. Chico e Edu 
Lobo também se foram. Viajei pela Eu-
ropa, tomei trem, metrô, ônibus - “... eu 
e meu irmão, e meu irmão, na beira de 
estrada valeu, o que era dele, era meu, 
eu era ele, ele era eu...”.

Em Paris encontrei-me com um 
velho amigo, Olivier De La Celle, em 
Manchester Vera e Timothy Ireland, 
Barcelona Roberto e Valéria Bergalli, 
na Alemanha Hansmann e Sebastian. 
Andava na vida à toa.

Quando voltei à 
Sampa, muitos anos 
depois, Chico Buarque 
estava apresentando 
seu trabalho musical 
O Velho Francisco. 
Cheguei numa quarta-
feira à noite e quando 
comprei a Folha, na 
quinta pela manhã, vi a 
manchete: Chico Buar-
que estreia seu show no 
Palace...

No primeiro 
momento, pensei em ir, 
depois relutei. Assistir 
a um show do Chico, 
sozinha, neste tal bairro Moema, que 
eu nem conhecia... - Não tinha nada 
para fazer naquele dia, por isto, dei-
xei para tomar a decisão mais tarde. 
Será que ele se lembraria de mim?, 
lógico que não. Eu era uma menina 
igual a mil...

Passeei pela cidade. Caminhei 
pela Avenida Paulista, desci a Consola-
ção, almocei um prato-feito no centro, 
perto do Redondo. Daí tomei um táxi e 
fui bater  no Palace, em Moema. Devia 
ser por volta das quatro horas da 
tarde. Lá em frente havia um cambista, 
vendendo ingressos pelo dobro do 
preço. Os bilhetes da Casa de Shows 
já estavam esgotados.  Queria seguir 

para o interior de São Paulo então, se 
fosse rever o Chico teria de ser naque-
le dia, ou naquela noite.

Aproximei-me do Cambista e 
disse-lhe: quero ver este show, mas 
não estou disposta a pagar esta for-
tuna por isto! - Ele sorriu para mim e 
respondeu: olha, fique aqui comigo, eu 
paro o Chico quando ele chegar. Parece 
que ele vem bem antes, para ensaiar 
um pouco mais; na noite de estreia 
sempre tem cortesias.

Sem nada de im-
portante a fazer e, sem 
preconceito ou senso 
de perigo, sentei-me a 
seu lado e dei um trago 
no seu cigarrinho. Não 
o vi vender um bilhete 
mas conversamos muito 
e eu contei que era de 
Catanduva-SP - estava 
voltando da Europa e 
que tinha conversado 
com Chico em Lisboa, há 
anos-luz...

Ele se interessou 
pela minha história e 
eu fui falando, falando, 
falando..., até a hora em 

que chegou Chico Buarque
Este senhor Cambista então, 

gritou, quando o carro onde estava o 
velho Chico, passou por nós: Chico!, a 
menina aqui quer falar com você!!! - 
Eu, francamente, não tinha nada pra 
falar. Queria ver o show, rever o artista 
mas, sabia que  aquele não era o mo-
mento adequado para “enfrentar” o 
bichão. Ele desceu do carro e eu fiquei 
parada olhando e olhando e minha voz 
não saía. Daí ele se afastou e eu gritei: 
Chicoooo... e ele disse: quer brigar 
comigo? - E eu: não, só queria te ver, 
deixa eu entrar? E ele: Isso não é comi-
go e eu: mas você é o todo-poderoso 
desta cena - aos brados e segurei em 

seu braço. Daí chegaram algumas pes-
soas da produção e disseram: Deixa 
com a gente, você está dentro, venha 
para o camarote do Chico, espere ele 
lá. E eu, ainda assustada, disse: espero 
aqui na garagem...

Ofereceram-me algo para 
beber, pedi um copo d´água. Enca-
minharam-me até o camarote mas o 
ar-condicionado estava muito frio, 
preferi sair novamente. Sentei-me 
num banco e relaxei. Algumas lágri-
mas desceram pelas minhas faces, a 
emoção era muita. Retirei um lenci-
nho da bolsa e fiquei brincando com 
ele nas mãos.

Daí, quando menos esperei, che-
gou Marieta Severo. Desceu do carro 
como uma maluca. Gritava: quem é 
a tal? , quem é a tal??? Eu simples-
mente estava  fora-de-mim. Fingi 
não reconhecê-la e ela também não 
se aproximou. Ficou dando uma de 
louca na minha frente e eu, nem 
abalo!, hoje nem me imagino num 
repeteco daquela cena. Era muito 
alarde para uma pobre fã. O Chico 
havia desaparecido.

Numa certa hora, levaram-me 
para dentro e deixaram-me sentada 
numa mesa com um casal de meia-idade. 
Tomei uma cervaja e chorei um boca-
dinho. Não sabia ainda por que havia 
acontecido tudo aquilo e o que eu 
estava fazendo ali.

Então finalmente, fecharam as 
portas, apagaram as luzes e Chico 
Buarque apresentou o Grande Marçal. 
Depois cantou, tocou, dançou. Aca-
bou o show, pediram bis e eu, sem 
saber ainda que rumo deveria tomar, 
acabei me retirando e indo para casa. 
Sem procurar mais o grande e velho 
artista. Sua esposa, estava ali. Para 
quem não a conhece, parece simpá-
tica. Para quem a viu de perto, adeus 
bonitão... 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Casamento 
no exterior

José Luiz requereu ao Ofício do Registro de 
Pessoas Naturais da cidade de Lajeado (RS) a adoção 
de providências no sentido de encaminhar o pedido 
de traslado de sua certidão de registro de união civil 
mantida com um cidadão inglês, lavrada em Bristol, 
na Inglaterra, e legalizada no Consulado do Brasil em 
Londres. O requerente pediu também que houvesse 
“manifestação em relação ao nome que o companhei-
ro passará a usar”, destacando que na Inglaterra o par-
ceiro já utiliza o sobrenome do brasileiro. O Ministério 
Público opinou pela procedência do pedido.

Como no Reino Unido não há diferença, em 
perspectivas jurídicas, entre o casamento e a união 
estável, o juiz da comarca de Lajeado (RS), reconheceu 
o casamento homoafetivo contraído no exterior entre 
um brasileiro e um britânico. Na sentença, o magis-
trado julga procedente o pedido do requerente a fim 
de reconhecer, registralmente, o casamento celebrado 
entre ele e o inglês, que passará a adotar o sobreno-
me do brasileiro. No assento do casamento, constará 
como regime matrimonial a “comunhão parcial de 
bens”. Este foi o assunto dominante nos meios jurídi-
cos da terra gaucha no mês que passou. Advogados 
chegaram a tentar obter cópia da sentença - mas o 
processo tem segredo de Justiça.

Ao julgar o pedido, o magistrado adotou como 
razões de decidir os fundamentos do parecer da 
promotora de Justiça. Sob o ponto de vista formal, o 
juiz entendeu que “todas as formalidades exigidas 
para o reconhecimento da união matrimonial cele-
brada no estrangeiro, conforme disposto no artigo 
1.544 do Código Civil, foram cumpridas”. Quanto ao 
reconhecimento em território brasileiro da união 
civil de uma dupla de sexo idêntico, realizada em 
solo estrangeiro, o juiz entendeu que, “embora o 
documento faça referência à união civil, sem utilizar 
a expressão ´casamento´, deve ser reconhecida a 
equivalência dos institutos para fins registrais no 
Brasil”. 

Segurança e Medicina do Trabalho
A Editora Saraiva acaba de lançar a 10ª edição 

atualizada do livro “Segurança e Medicina do Traba-
lho” (2012, brochura, 1180 páginas, R$ 64,90), obra 
consagrada e indicada a profissionais, professores, 
alunos, empresas, escolas técnicas e profissionalizan-
tes e a todos os interessados em Segurança e Medicina 
do Trabalho. A obra reúne a legislação tutelar que 
garante aos trabalhadores desta e das futuras gera-
ções a proteção legal da integridade físico-psíquica e a 
qualidade de vida laboral sadia.

Os adquirentes têm: atualização semanal gratuita 
pela internet, com aviso por e-mail e SMS e Layout 
interno em duas cores para facilitar a consulta. 

Temas relevantes
Coordenada pelo defensor pdblico do Estado 

de São Paulo, Luiz Rascovski, “Temas Relevantes de 
Direito Penal e Processual Penal” (2012, 1ª edição, 
brochura, 294 páginas, R$ 74,00), publicado pela 
Editora Saraiva, apresenta doze artigos elabora-
dos por autores de reconhecido valor intelectual 
e profissional. Foram selecionadas matérias que 
se encontram em constante debate, seja pela com-
plexidade teórica, seja pelos avanços legislativos e 
jurisprudenciais em suas respectivas áreas. Espe-
cialistas examinam questões como o Tribunal do 
Júri, os poderes instrutórios do juiz, a prescrição 
penal, a proteção da intimidade, a execução penal, a 
investigação criminal, os procedimentos, as provas, 
a Lei de Drogas, a segurança jurídica e o princípio 
da insignificância.

Cada um dos textos propõe uma discussão sobre 
aspectos teóricos do instituto sem esquecer o viés 
prático, cotejado com o enfrentamento da matéria 
pelos Tribunais. Redigido em linguagem simples, o 
livro proporciona uma análise profunda, oferecendo 
um panorama global dos tópicos examinados. Trata-se 
de leitura interessante para estudiosos e profissionais 
do direito, especialmente aqueles que desejam apro-
fundar-se no exame acurado da área penal.

Sobre o coordenador: Luiz Rascovski é defensor 
público do Estado de São Paulo e mestre pela Univer-
sidade de São Paulo (USP).

Fernando
VasconcelosA senhora que não lia romances de amor

Lembranças

Este senhor 
Cambista então, 
gritou, quando o 
carro onde
estava Chico, 
passou por nós: 
Chico!, a menina 
aqui quer falar 
com você!!! 
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Geovan Morais faz shows para arrecadar 
recursos e conseguir realizar turnê pela Suécia

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de agosto de 2012

Roteiro

Na próxima sexta-feira, 
o cantor e compositor parai-
bano Geovan Morais realiza-
rá, a partir das 20h, no Teatro 
de Arena do Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, em João 
Pessoa, o pré-lançamento do 
seu primeiro CD – intitulado 
Um – e o show beneficente, 
no intuito de arrecadar re-
cursos para a turnê que fará 
na Suécia, no período de 3 a 
25 deste mês de setembro. O 
ingresso custa R$ 10. E, no 
dia 30, haverá outra apre-
sentação no mesmo horário 
e local. 

Geovan Morais infor-
mou em entrevista ao jornal 
A União que, durante o show 
no Teatro de Arena, pretende 
tocar as músicas do novo CD 
Um, além de outras canções. 
O cantor estará acompanha-
do da banda, formada por 
Léo Meira (guitarra, violão 
e responsável, também, pela 
direção musical), Gledson 
Meira (bateria), Adriano Is-
mael (baixo) e Helinho Me-
deiros (piano e acordeon). 
Ele disse que compôs 11 do 
total de 12 faixas e a outra 
criou em parceria com um 
amigo. O trabalho se carac-
teriza pelo ecletismo dos 
estilos, pois há, por exemplo, 
blues, rock e bossa nova. 

Trabalho independente, 
o disco – que deve custar R$ 
15 - começou a ser produ-
zido em 2009 e a conclusão 
ocorreu em abril passado, no 
estúdio Peixe Boi, localizado 
no bairro dos Bancários, em 
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João Pessoa, onde se fez a 
mixagem. No momento, de 
acordo com o artista, a mas-
terização está sendo realiza-
da no Studio Classmaster, em 
São Paulo. 

Geovan Morais acres-
centou que já está sendo 
criado um site por meio do 
qual o público terá a oportu-
nidade de ouvir as músicas 
do CD. Mas também haverá 
um sistema que possibilita-
rá a quem reside na Suécia 
baixar a música em down-
load, doando a quantia que 
desejar pelo trabalho, como 
forma de arrecadar recursos 
para a viagem que empreen-
derá, com sua banda, para 
aquele país europeu.  

A propósito, o artista 
informou que a campanha 
para arrecadar recursos para 
a turnê na Suécia já obteve 
cerca de R$ 8 mil, suficientes 
para custear duas passagens 
aéreas. As doações podem 
ser feitas na Conta Poupança 
Banco do Brasil, AG 3165-8, 
C/Poupança 9465-X, Varia-
ção 51, cujo titular é Jeovan 
Cordeiro de Morais. A ideia é 
que cada participante deposi-
te a quantia mínima de R$ 10. 

Durante a turnê, o cantor 
e compositor paraibano e sua 
banda realizarão performan-
ces, oficinas e workshops 
sobre a música brasileira, 
principalmente o forró, nas 
cidades de Estocolmo (Hotéis 

Hellsten); Uppsala (Escola de 
Música Kvarngardesskolan) 
e Osthammar (Secretaria de 
Assistência Social do Municí-
pio). “Estamos nos preparan-
do com ensaios para shows, 
bem como providenciando a 
elaboração de slides, vídeos 
e textos - todos em inglês - 
para a divulgação da cultura 
brasileira e, em especial, a pa-
raibana, nas instituições que 
visitaremos na Suécia”, disse 
Geovan Morais, acrescentan-
do que o Governo da Paraíba 
apoia a campanha, por meio 
da Secretaria de Cultura e a 
Fundação Espaço Cultural, 
sendo uma das iniciativas 
nesse sentido os dois shows 
no Teatro de Arena. 

Começam amanhã vendas de ingressos 
para shows da cantora Norah Jones

Os ingressos para os shows de Norah Jones em 
São Paulo (no dia 15 de dezembro, na Via Funchal) e 
no Rio de Janeiro (no dia 16, no Vivo Rio) começam 
a ser vendidos amanhã. Os preços variam entre R$ 
450 (plateia vip, inteira) e R$ 140 (mezanino lateral 
e plateia 2, meia) em São Paulo e R$ 520 (mega vip, 
inteira) e R$ 80 (setor 3, meia) no Rio de Janeiro. Os 
ingressos podem ser adquiridos através dos sites da 
Via Funchal (www.viafunchal.com.br) e do ingresso 
rápido (www.ingressorapido.com.br), respectiva-
mente, para São Paulo e Rio. A cantora se apresenta 
também em Porto Alegre no dia 12 de dezembro. Ain-
da não foram divulgados os preços dos ingressos e a 
data de início das vendas. Todos os shows fazem parte 
da turnê “Norah Jones Tour”.

Katita: maré-cheia... de sereia

Os quadrinistas brasileiros vivem um dilema, por um lado 
esperam o pouco provável reconhecimento de seu trabalho pelas 
editoras comerciais, mais interessadas no lucro certo da republi-
cação do material estrangeiro; por outro, sonham com a criação 
de uma lei de reserva de mercado que obrigue as editoras a publi-
car uma cota de material nacional , mesmo que pequena, relativa 
aos quadrinhos internacionais publicados no país. Vários projetos 
de lei já foram aventados, mas sempre são barrados pela articula-
ção dos editores com os legisladores de plantão.

Mas há uma pequena parcela de autores que não se apega 
a essas ilusões, pegam seus personagens pelo braço e vão à luta, 
batalhando por dar visibilidade a sua criação. São justamente es-
ses, que não perdem tempo em lamentações, que conseguem fir-
mar um espaço próprio no universo dos quadrinhos brasileiros e, 
eventualmente, chegam ao almejado mercado.

Olhando de forma mais ampla, esse percurso da autoedição 
não é uma exclusividade nacional, nem fruto apenas da debilidade 
de nosso mercado. Lembremos que os hoje consagrados quadri-
nhos “underground” começaram nos Estados Unidos da Améri-
ca na década de 60, com Robert Crumb e outros vendendo suas 
revistas de mão em mão, produzidas por eles mesmos. Não são 
poucos os que seguem o caminho da autonomia editorial em vá-
rias partes do mundo, ainda que se tenha mercados florescentes 
e criativos.

No Brasil, uma das autoras mais produtivas e inquietas é Ani-
ta Costa Prado. Poetisa e quadrinista, Anita criou a primeira perso-
nagem lésbica de nossos quadrinhos, rompendo ao mesmo tempo 
o tabu do meio majoritariamente masculino dos quadrinhos e a 
abordagem da homossexualidade feminina, cuja visibilidade de-
pendia de alguém com a ousadia e engajamento. Sua personagem 
Katita já teve várias revistas editadas pela própria autora e pela 
editora independente Marca de Fantasia.

Katita é um sucesso incontestável. Além de prêmios, ganhou 
o reconhecimento carinhoso do público que a transformou numa 
das personagens mais queridas da atualidade. A nova edição de 
sua revista, “Katita: maré-cheia... de sereia”, lançada agora pela 
Marca de Fantasia, é, portanto, uma resposta ao desejo do público, 
que cobra a cada dia novas edições com suas tiras bem humora-
das, com a habitual sensibilidade poética do texto de Anita Prado e 
o belo traço de Ronaldo Mendes, que ilustra a personagem.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com
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A cantora Rihanna 
voltou ao topo das paradas 
britânicas com seu quarto 
álbum, Talk That Talk, após 
38 semanas no Top 40. É 
apenas a segunda semana 
que o álbum está no pri-
meiro lugar, com quase 1 
milhão de cópias vendidas. 
A gravação é um sucesso 
pelo mundo e ajudou a es-
trela de Barbados a ganhar 
estimados US$53 milhões 
nos últimos 12 meses até 
maio deste ano, de acordo 
com a revista Forbes. O 
rapper londrino Wiley lide-
rou as paradas de singles 
pela segunda semana com 
“Heatwave”, seu primeiro 
trabalho solo em primeiro 
lugar na Grã-Bretanha.

Rihanna volta ao 
topo das paradas 
no Reino Unido

Após três semanas 
no topo das bilheterias, o 
longa-metragem Batman 
- O Cavaleiro das Trevas 
Ressurge, Christopher 
Nolan, perdeu o posto e 
ficou apenas com a ter-
ceira colocação, atrás de 
Legado Bourne e Os Candi-
dato. Com Jeremy Renner 
no papel protagonista, o 
longa sequência de Identi-
dade Bourne, A Suprema-
cia Bourne, e O Ultimato 
Bourne já arrecadou US$ 
14 milhões desde a estreia, 
na sexta-feira passada. 
Já a comédia em que Will 
Ferrell vive um político 
calejado acumulou US$ 
10,3 milhões. Batman con-
seguiu arrecadar apenas 
US$ 5, 6 milhões no mes-
mo período. 

Batman perde
liderança das 
bilheterias nos EUA

Mídias em destaque

Drops & notas

O cantor paraibano vai mostrar músicas do pimeiro álbum nos shows que vai fazer em João Pessoa

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Em cartaz

Batman - O 
Cavaleiro das 
Trevas Ressurge

Cena do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge

LOLA (LOL: Laughing Out Loud, EUA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 97 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Lisa Azuelos, com Miley Cyrus, Demi Moore 
e Ashley Greene. Lola namora Chad, que tem uma 
banda e ensaia o show da escola. Lola descobrer 
que Chad é um galinha. Para piorar suas notas na 
escola vão de mal a pior. Sua mãe está tão brava 
com as confusões de Lola que não vai mais deixar 
ela ir à Paris no final do semestre com a escola. Só 
que as coisas ficam ainda mais complicadas quando 
Lola percebe que Kyle, seu melhor amigo, pode ser 
muito mais que isto. Manaíra 3: 13h50, 16h15, 
18h45 e 21h15.

A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: Drama. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com João Miguel, Vinicius Nascimeno, 
Ângelo Antônio. Para fugir dos traumas do passado, 
o caminhoneiro João resolve deixar sua cidade Natal 
para trás e cruzar o país. João vaga por anos, Brasil 
afora, até que numa de suas viagens conhece o 
menino Duda, órfão de mãe e que está à procura de 
seu pai, que vive em São Paulo. Esse encontro faz o 
caminhoneiro rever seus conceitos sobre a vida e 
sobre os laços afetivos. CinEspaço 2: 14h20, 16h40, 
19h e 21h20. Manaíra 4: 14h45, 17h10, 19h25 e 
21h45. Tambiá 1: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

KATY PERRY 3D (Katy Perry: Part of Me 3D, EUA, 2012). 
Gênero: Documentário. Duração: 93 min. Classificação: 
Livre. Direção: Dan Cutforth e Jane Lipsitz. Um evento 
cinematográfico, Katy Perry: Part of Me 3D é um passe 
para os bastidores, um lugar na primeira fila e uma 
visão intimista do divertido, glamuroso, emocionante, 
inspirador, louco, mágico, apaixonado e honesto diário 
de Katy. Manaíra 7: 13m 14h, 15h20, 19h50 e 22h.

31 MINUTOS (BRA/CHI, 2008). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 85 min. Classificação: Livre. Direção Alvaro Díaz e 
Pedro Peirano, com Márcio Garcia, Daniel de Oliveira, 
Mariana Ximenes. Juanín atua como produtor no 
famoso noticiário de TV ‘31 Minutos’. Ele é o último de 
sua espécie, uma raridade que desperta o interesse de 
uma malvada colecionadora de animais em extinção 
conhecida como Cachirula. Ela só precisa dele para 
completar sua exótica coleção. Contando com a ajuda 
de Tio Careca, ela dá início a uma caçada pelo último 
membro dos Juanines. CinEspaço 1: 14h20 e 16h10.

VOU RIFAR MEU CORAÇÃO (BRA, 2011). Gênero: 
Documentário. Duração: 78 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Ana Rieper. Documentário que 
trata do imaginário romântico, erótico e afetivo 
brasileiro a partir da obra dos principais nomes da 
música popular romântica, também conhecida como 

 Cavaleiro das Trevas, o terro-
rista Bane retorna para Gotham City, 
provocando o pânico e o desespero. 
Sem forças para enfrentar o terrível 
criminoso, sedento de sangue, a 
polícia da cidade chega ao seu limite, 
fazendo com que Batman retorne de 
seu exílio por ter sido responsabili-
zado pelos crimes de Harvey Dent

brega. Letras de músicas de artistas como Odair 
José, Agnaldo Timóteo, Waldick Soriano, Evaldo 
Braga, Nelson Ned, Amado Batista e Wando, entre 
outros, formam verdadeiras crônicas dos dramas 
da vida a dois. Em Vou rifar meu coração, os temas 
destas músicas se relacionam com as histórias da 
vida amorosa de pessoas comuns, enfrentando o 
desafio de falar sobre a intimidade de pessoas reais, 
em situações reais. CinEspaço 1: 14h10 e 15h50.

O QUE ESPERAR QUANDO VOCÊ ESTÁ ESPERANDO (What 
To Expect When You’re Expecting, EUA, 2012). 
Gênero: Romance. Duração: 110 min. Classificação? 
12 anos. Direção: Kirk Jones, com Cameron Diaz, 
Jennifer Lopez, Rodrigo Santoro. Holly queria muito 
adotar um filho, mas seu marido Nate não tem a 
menor ideia do que é ser pai e, no fundo, não se 
sente nem pronto para isso. Pressionado para mudar 
essa realidade, ele acaba indo parar num grupo de 
novos pais, liderados por Vic, um cara que se amarra 
em tirar sarro com a cara dos outros. CinEspaço 1: 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 8: 12h50, 18h e 
20h45. Tambiá 3: 16h10, 18h10 e 20h10.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The 
Dark Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: Sus-
pense. Classificação: 12 anos. Dublado e Legendado. 
Direção: Christopher Nolan, com Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os eventos 
ocorridos em Batman - O Cavaleiro das Trevas, o ter-
rorista Bane retorna para Gotham City, provocando o 
pânico e o desespero. Sem forças para enfrentar o 

terrível criminoso, sedento de sangue, a polícia da 
cidade chega ao seu limite, fazendo com que Batman 
retorne de seu exílio por ter sido responsabilizado 
pelos crimes de Harvey Dent. CinEspaço 4: 14h30, 
17h45 e 21h. Manaíra 1: 15h40 e 212h30. Manaíra 
2: 18h30 e 22h10. Manaíra 5: 14h10, 17h30 e 21h. 
Manaíra 6: 13h10, 16h30 e 20h. Tambiá 2: 14h40, 
17h40 e 20h40. Tambiá 5: 14h20, 17h20 e 20h20.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Direção: Mark 
Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. A história 
acompanha Merida, a princesa de um reino governa-
do pelo rei Fergus e a rainha Elinor. Determinada em 
seguir o seu próprio caminho na vida, Merida desafia 
um antigo costume sagrado que coloca em perigosa 
o reino e a vida de sua família. Então ela parte em 
busca de uma velha sábia para tentar consertar seu 
erro. CinEspaço 3: 14h e 16h10. Manaíra 1: 13h20 
e 19h.Tambiá 3: 14h10. Tambiá 6/3D: 14h e 18h.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender o fracasso 
de seu casamento com Vitória. Já Honório é um 
jornalista machão casado com Leila. E Fonsinho 
escritor solteiro, metido à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do homem no mundo 
atual, povoado por mulheres de ideias modernas. 
CinEspaço 1: 19h50. Manaíra 2: 13h30 e 16h.

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, 
EUA). Duração: 100 min. Classificação: Livre. 
Gênero: Animação. Dublado. Direção: Steve Mar-
tino e Mike Thrumeier. O novo longa-metragem 
da turminha gelada trata do efeito estufa e o 
degelo, como pano de fundo, para ilustrar uma 
série de acontecimentos. Manaíra 8: 15h30, 
14h40 e 17h. Tambiá 4: 14h15, 16h15, 18h15 
e 20h15. Tambiá 6/3D: 16h.

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA (The Amazing 
Spider-Man, EUA, 2012). Gênero: Ação. Duração: 
136 min. Classificação: 10 anos. Direção: Marc Webb, 
com Andrew Garfield, Sally Field, Martin Sheen e 
Emma Stone. A história de Peter Parker, estudante 
rejeitado por seus colegas e abandonado por seus 
pais, ainda criança, mas criado pelo Tio Ben. O ado-
lescente tenta entender quem é, enquanto começa 
a viver a primeira paixão. Manaíra 1: 20h30. Tambiá 
3: 20h20. Tambiá 6/3D: 20h.

OS VINGADORES 3D (The Avengers, EUA, 2012). 
Gênero: Aventura. Duração: 136 min. Classificação: 
12 anos. Diretor: Joss Whedon, com Elenco: Robert 
Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson. O 
surgimento de uma inesperada ameaça, que póe 
em risco a segurança da Terra, faz com que Nick 
Fury crie os Vingadores para combatê-la. Trata-se 
da reunião dos maiores da atualidade: Homem de 
Ferro, Thor, Capitão América, Hulk, Gavião Arqueiro 
e Viúva Negra.
Cinespaço 3: 18h20 e 21h.

Foto: Divulgação
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Cinema

Longa-metragem Sob o Sol de Satã, do 
francês Maurice Pialat, é lançado em DVD

Ao ser premiado com a Pal-
ma de Ouro em Cannes, 
em 1987, Sob o Sol de Satã 
(Sous le soleil de Satan, 
França, 1987) trouxe mais 
dissabores que alegrias ao 
diretor francês Maurice Pia-
lat (1925-2003). Os críticos, 

refratários ao academicismo de Pialat, pre-
feriam ver premiado o “experimental” Asas 
do Desejo, do alemão Wim Wenders, certa-
mente um bom filme, mas sem a dimensão 
dessa obra-prima que Pialat realizou com 
base no romance de Bernanos (1888-1948). 
Seu lançamento em DVD permite rever cenas 
antológicas como a ressurreição de um ga-
roto pelas mãos do padre Donissan (Gérard 
Depardieu), sequência tão perturbadora 
quanto a do morto que se levanta no clássico 
A Palavra, de Dreyer. É uma daquelas cenas 
na história do cinema que colocam o espec-
tador diante mesmo de um milagre.

Críticas da época provaram ser injus-
tificadas. Embora a revista Positif tenha 
reconhecido sua genialidade, após a morte 
de Pialat, muitas outras publicações confun-
diram o naturalismo de Sob o Sol de Satã com 
um engenhoso formalismo fílmico, quando 
Pialat usa a luz – oblíqua, quase sempre – 
segundo uma concepção alegórica que não 
despreza a ambivalência do próprio título 
do livro de Bernanos.

Escrito quando o autor tinha 40 anos, 
Sob o Sol de Satã ousa – sob o risco de heresia 
– colocar um ser que pertence ao mundo das 
sombras no lugar do Cristo, a luz do mundo, 
o sol regenerador, segundo a tradição bíblica. 
Por certo, Bernanos não agiu assim por cinis-
mo: predomina em sua obra um sentimento 
apocalíptico de que o domínio do mal sobre 
o mundo irá se alastrar até que seu poder 
venha a ser derrotado, como garantem as 
Escrituras.

Tanto uma leitura atenta do livro de 
Bernanos (relançado no ano passado pela 
Editora É Realizações) como a revisão do 
filme de Pialat demonstram que não há 
possibilidade de uma leitura existencialista 
da obra: o mal, tanto num como no outro, é 
vencido numa dimensão atemporal. Nem a 
sintaxe literária nem o cinema são capazes 
de registrar a presença misteriosa desse mal, 
mas Bernanos e Pialat tentam.

No cinema, parece mais fácil. Pialat 
tem o “chiaroscuro” da tradição barroca 
holandesa para facilitar a tarefa. A luz, nesse 
filme escuro, que parece emergir das trevas, 
assume uma função metafórica e reconfor-
tante, abjurando o próprio título do filme 
ao identificar o sol como uma luz que cega 
e faz errar seres como Mouchette (Sandrine 
Bonnaire). A originalidade da visão de Pialat 
está justamente em interpretar o primeiro 
romance de Bernanos, de 1926, como a 
escritura de um profeta que descreve o so-
brenatural encarnado.

Para Bernanos, a autonomia do homem 

FOTO: Divulgação

O Dia Mundial da Fotografia é 
19 de agosto. Com o objetivo de co-
memorá-lo, a Casa das Artes Visuais 
realizará, naquela data, a 1a Edição da 
exposição Foto na Praça. Coorde-
nado por Fernanda Eggers, o evento 
tem apoio da Funjope e Sedurb e vai 
ocorrer das 9h às 19h, na Praça Alcides 

Carneiro, localizada no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas até a próxima  
sexta-feira, por meio do envio de e-mail 
para fotonapraca@hotmail.com, devendo 
constar o nome, um telefone de contato 
e o título do ensaio.   

Aberta a fotógrafos profissionais e 

Sandrine Bonnaire interpreta Mouchette, uma adolescente com tendências suícidas em Sob o Sol de Satã, baseado no livro de Georges Bernanos

SErViçO

Filme: Sob o Sol de Satã (Sous le soleil de Sa-
tan, França, 1987)
Direção: Maurice Pialat
Lançamento: Lume Filmes
Preço: r$ 49,90

amadores, cada ensaio deverá ser compos-
to de seis fotos, impressas em papel fo-
tográfico no formato 20x30cm e coladas 
(ou presas com fita dupla-face) na metade 
inferior de uma cartolina preta, que será 
dobrada para dar o suporte necessário 
para que a fotografia seja presa no varal.

O objetivo da mostra é aproximar 

a fotografia da população, pela ex-
posição de portifólios artísticos e 
comerciais. Além disso, é uma oportu-
nidade para fotógrafos e amantes da 
fotografia em geral trocarem ideias, 
dicas e contatos. Os fotógrafos par-
ticipantes são responsáveis apenas 
pelas próprias imagens.

Antonio Gonçalves Filho
Agência Estado

Obra incompreendida

moderno não passava da prova inconteste 
de sua trágica solidão. Sem o sentimento 
do sagrado ele estaria à deriva. Pialat faz 
um filme sobre esse desencanto – mais 
precisamente, sobre as incertezas e a falta 
de vocação de um jovem pároco de aldeia, 
Donissan (Gérard Depardieu). Ele se morti-
fica, indo ao encontro de Satã, incorporado 
na figura de um sedutor estrangeiro que 
revela ser, numa encruzilhada, a encarnação 
do próprio mal. 

Ainda que Donissan resista, recebe dele 
o dom de ver através dos seres. É assim que 

o padre percebe sua presença no corpo de 
uma adolescente mitômana com tendências 
suicidas, Mouchette. Sentido-se culpado por 
sua morte, ele deposita seu corpo sobre 
o altar, para escândalo dos provincianos. 
Meses depois, veremos Donissan sendo 
venerado como um santo por outros cam-
poneses.

Antes de ser uma obra de difusão reli-
giosa, Sob o Sol de Satã é um aggiornamento 
da obra de Bernanos (sem que isso implique 
mudança de época) que privilegia um tema 
caro aos místicos espanhóis, como o da noite 

escura da alma, em que esta não pode ser 
consolada pela presença de Deus. É dessa 
trágica ausência que trata essa obra-prima, 
que honra o catálogo da maranhense Lume 
Filmes.
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Inpe lança sistema que 
mede os efeitos da 
emissão de carbono 
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Decisão sobre cobrança indevida sai em um mês

Contas de luz
Brasília - Um pe-

dido de vista do minis-
tro Raimundo Carrei-
ro adiou a decisão do 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) sobre o 
ressarcimento de R$ 7 
bilhões das distribuido-
ras de energia, cobra-
dos indevidamente dos 

consumidores brasilei-
ros nas contas de luz 
entre 2002 e 2009.

O pedido foi feito, 
no ultimo dia oito, após 
o relator da matéria, mi-
nistro Valmir Campelo, 
ter se manifestado em 
favor do ressarcimento. 
A previsão, agora, se-
gundo o ministro José 
Múcio Monteiro Filho, é 
que a matéria seja apre-

ciada no prazo máximo 
de um mês.

Em seu relatório, 
Campelo avalia que o 
princípio da seguran-
ça jurídica, principal 
argumento apresenta-
do pelas distribuido-
ras, “não se aplica aos 
reajustes tarifários”. 
Em seu voto, o minis-
tro determinou que a 
Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Ane-
el) calcule a diferença 
entre o valor arreca-
dado e o repassado 
dos encargos setoriais 
e dos custos de trans-
missão das conces-
sionárias, atualizando 
pela Selic desde 2002 
até fevereiro de 2010, 
e que adote providên-
cias para compensar o 
saldo corrigido nas ta-

rifas de energia.
Caso o TCU aprove 

o voto do relator, será 
dado prazo de 60 dias 
para que as conces-
sionárias apresentem 
ao tribunal a metodo-
logia de cálculo, saldo 
total de cada conces-
sionária, e as respecti-
vas planilhas, prazos e 
procedimentos a serem 
adotados para solução 

da falha “com possível 
compensação nas tari-
fas de energia”.

“Ao identificar nova 
distorção, [que a Ane-
el] adote desde logo as 
medidas corretivas ne-
cessárias para manter 
regime de incentivos 
para aumentar a qua-
lidade e eficiência do 
serviço prestado”, disse 
Campelo em seu voto.

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Brasília - A Frente de Defesa dos 
Consumidores de Energia Elétrica 
já promoveu uma manifestação pe-
las redes sociais Twitter e Facebook 
para mobilizar os consumidores pelo 
ressarcimento dos valores cobrados 
a mais pelas distribuidoras por cau-
sa de erros no cálculo de reajustes 
das tarifas de energia. O “tuitaço” 
faz parte da campanha “TCU: o erro 
não foi nosso. Devolução já!” e tem 
o objetivo de reunir o maior número 
de assinaturas na petição que será 
enviada aos ministros do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

O TCU deverá decidir logo mais 
sobre o ressarcimento de cerca de R$ 
7 bilhões cobrados indevidamente 
dos consumidores de todo o Brasil 
entre  2002 e 2009, por causa de um 
erro no cálculo do reajuste das tari-
fas de energia elétrica, que não in-
cluía o ganho de receita gerado pelo 
crescimento de mercado na defini-
ção do valor. O erro na metodologia 
resultou em mudança nos contratos 
das 63 distribuidoras do país com a 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) no ano passado.

A Frente de Defesa dos Consu-
midores de Energia Elétrica é uma 
iniciativa conjunta da Federação Na-
cional dos Engenheiros (FNE), do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec), da Fundação Procon-SP 
e do Proteste.

Manifestação pede 
o ressarcimento

Brasília - Representantes 
da Frente de Defesa dos Consumido-
res de Energia Elétrica lamentaram 
a recusa dos ministros do Tribunal 
de Contas da União (TCU) em rece-
ber pessoalmente a petição a favor 
do ressarcimento dos consumidores 
lesados em R$ 7 bilhões por cobran-
ças indevidamente das distribuido-
ras de energia.

A insatisfação ficou maior após 
serem informados de que pelo me-
nos um dos ministros do TCU, Arol-
do Cedraz, acabara de receber o 
presidente da Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia Elétri-
ca (Abradee), Nelson Fonseca Leite.

“Apenas assessores e che-
fes de gabinete nos receberam. 
Já o presidente da Abradee foi 

recebido pessoalmente pelo 
ministro Aroldo Cedraz. Isso 

demonstra uma clara desi-
gualdade de tratamento 

entre as partes do pro-
cesso”, disse à Agência 
Brasil a advogada do 
Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor 
(Idec), Mariana Ferrei-
ra Alves. A informação 

de que Cedraz recebeu 
o representante das dis-

tribuidoras foi confirmada 
à Agência Brasil pelo gabine-

te do ministro que no último dia 
oito, participou do julgamento so-
bre a cobrança indevida. A cobran-
ça ocorreu porque houve um erro 
na metodologia de cálculo de rea-
justes ocorridos entre 2002 e 2009. 
A assessoria da Abradee informou 
apenas que seu presidente estava 
em visita ao TCU.

Apesar da situação, o Idec diz 
estar otimista com o julgamento, já 
que espera que os ministros man-
tenham coerência, porque foram os 
técnicos do tribunal que fizeram as 
primeiras denúncias.

“O erro foi descoberto e apon-
tado em 2007 pelo próprio TCU e, 
conforme prevê a portaria 25/2002 

[dos ministérios de Minas e Energia 
e do Planejamento], o ressarcimen-
to deveria ter sido feito em 2008. 
Apesar de os ministros não nos 
terem dado nenhuma sinalização, 
acreditamos que eles se manifesta-
rão favoráveis ao ressarcimento, a 
exemplo do que já foi manifestado 
pela área técnica do TCU”, disse a 
advogada do Idec.

A dificuldade para o ressarci-
mento está no fato de que as dis-
tribuidoras e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) são 
contrárias ao pagamento. Elas ar-
gumentam que como esse tipo de 
ressarcimento não está previsto 
no contrato de concessão, seu pa-
gamento representaria quebra do 
contrato e geraria insegurança jurí-
dica para o setor.

Mariana criticou a postura da 
Aneel que, segundo ela, tentou al-
gumas vezes, sem sucesso, alterar 
a portaria que favorece os consumi-
dores. “Isso demonstra que o posi-
cionamento da Aneel é em favor de 
um desequilíbrio que favorece as 
concessionárias. Além do mais, não 
procede o argumento de que o res-
sarcimento representaria quebra 
de contrato porque a cobrança in-
devida também não estava prevista 
em contrato. O que está previsto é 
o equilíbrio econômico e financeiro 
das partes envolvidas. 

Consumidores reclamam 
de postura do TCU 

Impostos e encargos elevam as tarifas no país
Reduzir impostos, eliminar encar-

gos setoriais e determinar tarifas mais 
baixas com a renovação das conces-
sões do setor elétrico são algumas al-
ternativas do Governo Federal para di-
minuir o custo da energia no país, que 
está entre os mais caros do mundo. Se-
gundo a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), os custos da energia 
são divididos da seguinte forma: gera-
ção (32,4%), transmissão (6,4%), dis-
tribuição (24,1%), encargos setoriais 
(10,2%), impostos federais (5,2%) e 

imposto estadual (21,7%).
O Governo Federal está analisan-

do todos os componentes da estru-
tura tarifária, e o mais viável para 
uma redução a curto prazo são os 
impostos federais que incidem sobre 
a energia: PIS e Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). A avaliação foi feita pelo co-
ordenador do Grupo de Estudos do 
Setor Elétrico (Gesel) da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Nivalde de Castro. Para ele, a redução 

desses dois impostos é “importante e 
pertinente”.

“As tarifas de energia elétrica do 
Brasil estão relativamente altas em 
relação a outros países. Olhando o 
setor industrial, esse custo vem con-
tribuindo como um fator que expli-
ca a desindustrialização brasileira, 
na medida em que os setores ele-
trointensivos, que consomem muita 
energia elétrica no processo produ-
tivo, por ter uma energia mais cara 
perdem competitividade e tendem a 

abrir fábricas em outros países onde 
a energia é mais barata”, alerta o es-
pecialista.

Ao reduzir os impostos federais, o 
governo mostra a importância de dimi-
nuir também o peso do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que é atribuição dos estados. 
Para isso, segundo Castro, seria preci-
so uma política parecida com o acordo 
feito para acabar com a “guerra dos 
portos”, onde foi possível ordenar a co-
brança do ICMS.
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São Paulo – O único hos-
pital veterinário público do 
Brasil, destinado a cães e ga-
tos, foi inaugurado há 41 dias 
na capital paulista e já anun-
cia a ampliação do espaço fí-
sico. O novo prédio, que fica a 
200 metros do antigo, se so-
mará ao já existente para que 
a equipe do hospital eleve a 
quantidade de atendimentos 
em 20% a 25%.

De acordo com o diretor 
administrativo do hospital, o 
médico-veterinário Renato 
Tartália, tanto para o novo 
espaço físico quanto para a 
elevação do número de ani-
mais atendidos, não haverá 
aumento no repasse de ver-
bas. O convênio estabelecido 
entre a prefeitura e a Asso-
ciação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos 
Animais de São Paulo (Ancli-
vepa-SP) garante R$ 600 mil 
mensal por um período de 
um ano.

O custo do aluguel do 
novo prédio, segundo o di-
retor, será R$ 9 mil por mês. 
Com a ampliação, o hospital 
passará a ter salas para do-
enças exclusivas de felinos 
- endocrinologia, oftalmolo-
gia, odontologia - mais duas 
salas de cirurgia. Tartália 
conta que o prédio trará um 
novo fôlego para o trabalho 
do hospital.

“A unidade atual é bem 
desconfortável para  pessoas, 
para os animais e, principal-
mente, para os veterinários e 
funcionários que trabalham 
praticamente 12 horas em 
condições difíceis”, disse.

Por mês, o hospital, que 
fica no bairro do Tatuapé 
(zona leste), atende aproxi-
madamente mil novos casos. 
No total, são 25 veterinários 
que se dividem em 40 aten-
dimentos, em média, por dia. 
A unidade, na verdade, tem 
capacidade para prestar ape-
nas 33, conta Tartália.

Todos os dias pela ma-
nhã, às 8h, uma fila de cerca 
de 25 pessoas se forma em 
frente ao hospital. São dis-
tribuídas senhas e a gerente 
de atendimento faz a seleção 
dos casos mais graves, que 
passam direto pela triagem. 
Os demais casos são cha-
mados conforme o grau de 
urgência. Pela tarde, o hos-
pital atende somente casos 
de emergência, que repre-
sentam, na maioria, atrope-
lamentos. No mínimo, são 
atendidos cinco bichos por 
dia vítimas de atropelamento.

Mesmo diante das difi-
culdades em atender a alta 
demanda, a equipe do hos-
pital busca manter o padrão 
nas consultas. “A maioria dos 
animais, de 80% a 90%, já 
faz exames completos logo 
na primeira consulta. He-
mograma, pressão arterial, 
glicemia”, conta o diretor do 
hospital.

Para conseguir o atendi-
mento, os donos dos bichos 
de estimação precisam ser 
moradores da cidade de São 
Paulo, além de beneficiários 
dos programas Bolsa Família, 
Renda Mínima ou provar que 
não têm condições financeiras 
de arcar com consultas e tra-
tamentos veterinários. Para 

Única unidade no país será ampliada
hospital público para cães e gatos

Para serem atendidos, as 
pessoas devem comprovar que 
são usuárias do Bolsa Família

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

plano de saúde não 
pode exigir a ciD

Rio de Janeiro – Uma decisão 
do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2), proferida, semana pas-
sada, proíbe as operadoras de plano 
de saúde de exigir o preenchimento da 
Classificação Internacional de Doenças 
(CID) em guias para exames e honorári-
os médicos.

A prática foi considerada abu-
siva por ferir o princípio da privacidade 
e constituir obstáculo indevido para a 
utilização dos planos contratados. Além 
disso, o Ministério Público Federal (MPF) 
argumenta que os exames servem 
justamente para elaboração dos diag-
nósticos.

O recurso para manter a exigên-
cia foi apresentado pelas operadoras 
Blue Life, Bradesco, Golden Cross e Sul 
América contra uma decisão de 2005 
da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 
que proibia o preenchimento da CID 
nas guias. A decisão do TRF2 abrange 
também as empresas Amil, Assim, 
Caarj, Dix, Geap e Marítima.

A Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde) informa que 
não comenta decisões judiciais nem 
está apta a falar em nome de operado-
ras específicas, mas recomenda que as 
decisões da Justiça sejam cumpridas.

De acordo com a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), 
a Instrução Normativa Nº 40, de abril 
de 2010, veda a exigência do número 
da CID nas guias de exames, inclusive 
modificando os formulários, que não 
têm mais o campo para este fim.

cFM não veta 
o parto em casa

Brasília – O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) recomendou hoje (10) 
para que os partos sejam feitos em 
ambiente hospitalar de forma preferen-
cial, por se tratar da opção mais se-
gura. Por meio de nota, o órgão alertou 
sobre os riscos de morte envolvendo 
partos fora de hospitais.

“Há um falso antagonismo en-
tre o parto domiciliar e o parto hospita-
lar que ofusca uma preocupação real: a 
preservação da vida e do bem-estar da 
gestante e do recém-nascido”, infor-
mou o CFM. “É importante estar con-
sciente sobre o equilíbrio entre riscos 
e benefícios envolvidos nos procedi-
mentos médicos, de forma geral, para 
que as opções estejam legitimamente 
ancoradas em princípios bioéticos”, 
completou.

De acordo com o comunicado, a 
autonomia do profissional de saúde e 
da gestante deve ser respeitada. “No 
entanto, a legitimidade da autonomia 
materna não pode desconsiderar a 
viabilidade e a vitalidade do seu filho 
[feto ou recém-nascido], bem como 
sua própria integridade física e psíqui-
ca”, destacou.

A recomendação do CFM ocorre 
em meio à polêmica envolvendo reso-
lução do Conselho Regional de Enfer-
magem do Rio de Janeiro (Coren-RJ), 
que proíbe a participação de médicos 
obstetras em partos domiciliares e a 
presença das obstetrizes (profissionais 
da área de saúde que acompanham as 
gestantes no pré-natal, parto e pós-
parto), doulas (acompanhantes) ou 
parteiras em ambientes hospitalares.

Segundo o CFM, o trabalho de 
parto constitui um processo natural e 
independente e as intervenções mé-
dicas são necessárias apenas em con-
dições especiais, como a não execução 
de determinados movimentos pelo 
feto durante o nascimento (distócia) 
e problemas que comprometam à 
saúde da gestante (hemorragias e 
infecções). No Brasil, a taxa de mor-
talidade materna fica em torno de 55 
casos para cada 100 mil, mais que o 
dobro do indicador recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
de 20 mortes para cada 100 mil.

Cães e gatos têm tratamento nas áreas de endocrinologia, oftalmologia e odontologia em hospital paulista que tem 2 salas de cirurgias
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isso, a pessoa passa por uma 
entrevista com a assistente so-
cial, que fica todos os dias na 
unidade, das 7h às 16h.

O programa é voltado 
apenas para a população de 
baixa renda. O diretor faz um 
apelo:“Aqueles que podem 
pagar, continuem indo ao seu 
veterinário e deixem as va-
gas para os que não podem.”

O público, de acordo 
com Tartália, além de não 
dispor de dinheiro para le-
var seu bicho de estimação 
a uma clínica particular, é o 
que mais precisa de orienta-

ção do hospital público. Nas 
periferias da cidade, conta 
ele, os animais ficam soltos 
e raramente são vacinados 
e castrados. Isso eleva os ín-
dices de reclamações feitas 
pelo número 156, da prefei-
tura, para que cães e gatos 
sejam apreendidos e levados 
ao Centro de Controle de Zo-
onoses (CCZ).

 “Em 2001, foram 14 
mil telefonemas. Isso não é 
aceitável, esse número é uma 
vergonha, não condiz com o 
status que a cidade de São 
Paulo tem perante o país e o 

mundo”, disse.
Cristiane Cerqueira San-

tos teve seu bichinho atendi-
do no hospital. A auxiliar de 
limpeza chegou na unidade 
com Barbie, uma cadela de 1 
mês e meio de vida, que nun-
ca conseguiu andar. 

“Eu vejo ela se arras-
tando pelo chão e sofro jun-
to”, conta. No hospital pú-
blico, Barbie passará pelo 
exame de raio X para que os 
veterinários definam se ela 
será operada ou se precisa-
rá de uma cadeira de rodas 
para cães.

Outra cadelinha que pas-
sa por tratamento no hospi-
tal é Meg, de 3 anos. A dona, 
a aposentada Maria da Glória 
Tozato, leva o animal todos 
os dias, há quase um mês, 
para tratar uma infecção nos 
rins. Meg foi uma das primei-
ras pacientes a receber aten-
dimento. “Se eu tivesse que 
pagar por isso, nunca conse-
guiria”, disse Maria.

O hospital atende das 8h 
às 18h, de segunda a sábado, 
na Rua Professor Carlos Za-
gotis, número 3, no bairro do 
Tatuapé.

Como é melhor prevenir do 
que remediar, o dono do animal 
deve observar, abaixo, os acidentes 
e doenças mais comuns apresenta-
dos pelos cães e gatos: 

Bucais e periodontais -  O uso 
regular de ossos carnudos e crus é 
uma garantia de boca saudável dos 
animais. No que se refere a cães e 
gatos que se alimentam de rações 
industrializadas, então, esse proce-
dimento deve ser obrigatório.

Conforme veterinários, a lim-
peza de tártaro com seus riscos de 
anestesia e custos elevados não se 
trata de prevenção. Na verdade, é 
remediar uma situação que não 
precisava chegar a um estado tão 
crítico a ponto da limpeza ser ne-
cessária.

trato urinário
Ocorre mais em gato. Para tan-

to, é necessário uma dieta apropria-

da, o mais úmida possível, e um pro-
cesso de enriquecimento ambiental, 
o tédio e o estresse acentuam a pre-
disposiçã. Se o animal já chegou ao 
ponto de precisar de cirurgia ou de 
rações terapêuticas, então, a doen-
ça não foi evitada. 

infecção no útero
A chamada piometra precisa de 

cirurgia de emergência para retira-
da do útero, que já deve estar cheio 
de pus e exige cuidados específicos. 
Além de ser muito mais caro operar 
a piometra, existe o risco da doen-
ça matar a cadela ou a gata antes 
de ser sequer diagnosticada, ou até 
mesmo depois, durante a cirurgia 
ou no pós.O problema também exi-
ge castração, pois cadelas e gatas 
castradas têm seus úteros retirados, 
e, assim, não há como desenvolver 
a doença, cada vez mais comum nos 
animais. 

acidentes com objetos 
Às vezes um cachorro engole 

algo que não deveria. A partir daí, 
as alternativas são as mais variadas, 
vão desde pequenos brinquedos de 
plásticos até plantas tóxicas, entre 
outros. 

O correto é adotar a preven-
ção e afastar dos animais tudo 
que possa causar acidentes, inclu-
sive aqueles móveis que não este-
jam bem firmes e que possam cair 
sobre cães e gatos. 

Quedas
Dezenas de gatos perdem a 

vida ou se ferem gravemente cain-
do de janelas e das sacadas. Nesses 
casos ocorrem pulmões rompidos, 
mandíbulas fraturadas e membros 
quebrados, que são as consequên-
cias mais comuns. A prevenção re-
quer telas especiais de proteção nas 
janelas. 

Acidentes e doenças mais 
comuns sofridos pelos animais

preVeNÇão
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Emissão de carbono 
Inpe lança sistema que mede os efeitos na atmosfera

O  Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), órgão li-
gado ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) lançou 
o Inpe-EM (Emission Model), um 
novo sistema que fornece informa-
ções sobre a quantidade de carbono 
emitida por causa do desmatamen-
to na Amazônia. O evento foi reali-
zado na sede do Instituto, em São 
José dos Campos (SP), e marcou a 
cerimônia de comemoração de seu 
51º aniversário. 

O Inpe-EM traz informações 
para quantificar os impactos da 
perda da floresta para o balanço 
global de gases na atmosfera, assim 
como para monitorar os efeitos de 
ações para reduzir as emissões. O 
novo modelo gera resultados a par-
tir dos dados do Prodes, programa 
de monitoramento de satélites que 
calcula quanto a Amazônia perde 
de floresta primária por ano. 

De acordo com a pesquisadora 
Ana Paula Aguiar, a velocidade de 
transferência de CO2 para a atmos-
fera está relacionada às causas do 
desmatamento. “Antes, supunha-se 
que o carbono era liberado para a 
atmosfera no momento do desma-
tamento”, disse. “No entanto, isso 
não é verdade, pois existe uma por-
centagem que é queimada em um 
primeiro ano, outra parte que sai 
pelos madeireiros, tem a dinâmica 
da própria vegetação secundária, 
depois outra que fica no terreno 
e vai degradando no decorrer dos 
anos, além da contribuição das raí-
zes, que não é imediata também.” 

Estimativas 
O sistema prevê estimativas 

anuais para a Amazônia Brasilei-
ra e também por Estado até 2011. 
“Nós estamos começando pela 
Amazônia, mas a nossa intenção é 
estender para os outros Estados e 
biomas, como o Cerrado e a Caatin-
ga. Para isso são necessários mais 
satélites, mais sistemas e mais tec-
nologia”, explica Aguiar. 

O Inpe-EM apresenta também 
um indicador para acompanha-
mento das reduções com base na 
média histórica de 1996 a 2005, 
que foi utilizada para se estabele-
cer as metas de redução do Plano 
Nacional de Mudanças Climáticas. 

Segundo o secretário de Po-
líticas e Programas de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Car-
los Nobre, esse modelo de cálculo 
é mais avançado e representa uma 
parte do esforço nacional em medir 
o desmatamento na Amazônia. “O 
estudo representa a possibilidade 
de quantificar cientificamente as 
emissões de gases associadas às al-
terações de vegetação, o que permi-
te o monitoramento mais efetivo do 
compromisso do Brasil em relação 
às reduções”, disse. 

Na verdade, o sistema Inpe-EM 
, Emission Model) é um novo servi-
ço do INPE que visa tornar disponí-
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Meio ambiente

Causas do desmatamento, a exemplo de queimadas e derrubada de árvores, está relacionada com a velocidade de transferência de CO2 para a atmosfera

veis estimativas anuais de emissões 
de gases do efeito estufa (GEE) por 
mudanças de cobertura da terra no 
Brasil.

Inicialmente estão sendo pro-
duzidas estimativas de emissões 
de CO2 decorrentes do processo 
de corte raso da floresta tropical 
primária e dinâmica da vegetação 
secundária no Bioma Amazônico. 
Futuramente serão incluídas esti-
mativas para outros biomas e pro-
cessos. A metodologia utilizada 
baseia-se no artigo científico Aguiar 
et al., 2012. 

Nesta versão inicial do sistema 
Inpe-EM são disponibilizadas estima-
tivas anuais de emissões para toda a 
Amazônia Brasileira e por Estado da 
Federação na região até 2011, calcu-
ladas a partir dos dados de desmata-
mento do sistema Prodes e no mapa 
de biomassa de Saatchi et al. (2007). 
Apresentamos também indicadores 
para acompanhamento das Reduções 
de Emissões após 2006, tomando 

como base a média de desmatamento 
1996-2005.

A redução do desmatamento no 
período 2006-2011 totaliza (-49%) 
em relação ao que seria projetado 
pela média histórica (19,500km2). 
Os resultados das estimativas para 
a Amazônia refletem esta queda. 
Porém, a análise de redução de 
emissões indica que as emissões es-
tão decaindo relativamente menos 
do que o desmatamento devido ao 
deslocamento das frentes áreas de 
desmatamento para áreas regiões de 
maior biomassa.

No caso dos Estados, os resulta-
dos refletem a distribuição desigual 
do desmatamento na região, mas 
também tendências de redução he-
terogêneas entre os Estados, como 
ilustram os gráficos. A contribuição 
relativa do Mato Grosso, por exem-
plo, apresenta tendência de queda, 
enquanto a do Pará de aumento na 
contribuição relativa.

Este serviço, desenvolvido pelo 

Centro de Ciência do Sistema Ter-
restre (CCST) do Inpe, expressa o 
resultado de colaboração científica 
entre pesquisadores do CCST, da Co-
ordenação de Observação da Terra 
(OBT) e do Centro Regional da Ama-
zônia (CRA), ambos do Inpe, e de 
outras instituições parceiras, entre 
elas do Museu Paraense Emílio Go-
eldi, da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp), do Planetary Skin Ins-
titute e da NASA JPL. Como executor 
de atividades do Programa Nacional 
de Atividades Espaciais (Pnae), o 
Inpe fomenta a inovação e o forta-
lecimento do setor aeroespacial no 
país. É referência nacional em enge-
nharia e tecnologia espacial, senso-
riamento remoto, ciências espaciais 
e atmosféricas, meteorologia e ciên-
cia do sistema terrestre.  

O ministro Marco Antonio Raupp 
homenageou os servidores da insti-
tuição, criada em 1961, e destacou 
sua importância para o desenvolvi-
mento do programa espacial bra-

sileiro. “A parceria do Inpe com as 
empresas, voltada para o desenvol-
vimento do sistema industrial espa-
cial do país, com as universidades, 
como fonte de renovação dos recur-
sos humanos, e com o governo, com 
foco nas aplicações estratégicas, é 
crucial para o desenvolvimento tec-
nológico espacial”, afirmou. Ele já 
foi diretor do instituto. 

O mundo atual enfrenta uma série 
de problemas de caráter ambiental, os 
principais são o desmatamento de flo-
restas naturais e a poluição do ar, que 
provoca a emissão de CO2 (dióxido de 
carbono) na atmosfera, segundo adverte 
Eduardo de Freitas, graduado em Geo-
grafia, e membro da Equipe Brasil Escola.

. Segundo o professor, o desmata-
mento de florestas consiste na retira-
da da cobertura vegetal existente, que 
pode ocorrer por meio do corte de árvo-
res ou mesmo por queimadas, essa prá-

tica coloca em risco importantes ecossis-
temas, como as florestas equatoriais e 
tropicais em partes distintas do planeta, 
sobretudo na Amazônia, Congo e Su-
deste asiático, além de comprometer a 
existência de coberturas vegetais mais 
restritas, como as florestas boreais (tai-
ga e coníferas). 

Nos últimos trinta anos, todas as flo-
restas citadas sofreram uma exploração 
muito intensa, isso para satisfazer os inte-
resses econômicos das sociedades capita-
listas e dos seus altos índices de consumo. 

A queimada não é o único fator de 
emissão de CO2, outro agente poluidor é 
a queima de combustíveis fósseis (carvão 
mineral e petróleo), o processo de com-
bustão ocorrido nos veículos automoto-
res gera esse gás, que também é emitido 
pelas termoelétricas e indústrias siderúr-
gicas. 

A classe científica, prossegue Eduardo 
de Freitas, considera a emissão de CO2 o 
principal agente causador do fenômeno 
do efeito estufa e aquecimento global, 
pois esse gás fixa-se na atmosfera, impe-

dindo que ocorra a irradiação dos raios 
solares. 

Para tentar diminuir a emissão de 
dióxido de carbono foi criado o Proto-
colo de Kyoto, que visa a implantação 
de metas de redução, principalmente, 
para os países desenvolvidos, no en-
tanto, o maior emissor, Estados Unidos, 
nega-se a assinar tal protocolo. Apesar 
disso, a maioria dos países que compõe 
o G-8 (Grupo dos oito países mais ricos 
e industrializados do mundo) já aderiu 
a esse acordo.

Mundo enfrenta uma série de problemas ambientais

Modelo também 
vai pesquisar alter-
ações de vegetação 
em outros biomas 
brasileiros, a exem-
plo da Caatinga 
e do Cerrado



 

Revisitando o Concílio
O ARCEBISPO EMÉRITO da Paraíba, Dom 

José Maria Pires, participa, de amanhã até quinta-
feira, da Semana Teológica “Celebrar e Revisitar 
o Concílio Vaticano II”. O evento acontece no 
colégio das Lourdinhas, com entrada gratuita e 
participação dos padres Washington Paranhos 
e Cláudio Sartori, respectivamente professor e 
reitor do Seminário Arquidiocesano da Paraíba.
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Semana da Família
FOI ABERTA NO ÚLTIMO SÁBADO, no colégio das 

Lourdinas, a XVI Semana Nacional da Família, cujo tema 
este ano é “A Família: o trabalho e a festa”.

O evento é promovido pela Comissão Episcolpal Pas-
toral para a Vida e a Família e pela Comissão Nacional da 
Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Dayse e Hildon Soares de Oliveira, ele é o aniversariante de hoje

Advogada Violeta de Sá Barreto é a aniversariante de hoje

Rosely Garcia, Tito Lobo, Madalena Zaccara, Fred Svendsen e Ednamay Cirilo na Galeria Gamela
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Há vagas
O TRIBUNAL Regional do Trabalho da Paraíba 

abriu ontem inscrições para o processo seletivo de 
Estágio Acadêmico com Remuneração. 

Estão sendo oferecidas 73 vagas, em João  Pessoa para 
estudantes de Direito, Engenharia Civil, Tecnólogo em constru-
ção de edifícios, Arquivologia, Biblioteconomia, Informática,  
Comunicação e Contabilidade que estejam matriculados, 
no mínimo, no 3º ano ou 5º período nas instituições de 
ensino superior conveniadas.

Em Areia
NA CIDADE históri-

ca de Areia está sendo 
realizada por toda esta 
semana a rota cultural 
Caminhos do Frio.

Hoje haverá apre-
sentações no Teatro 
Minerva, às 20h do Grupo 
de Tradições Folclóricas 
Moenda e no Solar José 
Rufino, às 17h o espe-
táculo será do grupo 
de Capoeira Angola dos 
Palmares.

Calzature
A COMEMORAÇÃO  

dos 15 anos de ativida-
des da marca de Calçados 
Calzature toi transferida 
para a tarde e noite do dia 
17, próxima sexta-feira, na 
loja do Manaíra Shopping.

Os empresários José 
Telmo e Fátima Lisboa Lo-
pes receberão convidados 
e clientes para coquetel e 
apresentação da novíssima 
coleção primavera-verão.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A melhor década para o 
homem é a dos 40 anos. 
Depois dos 50 anos, ele 
começa a deteriorar. Mas, 
por volta dos 40, ele está 
no auge da sua vilania”

“As pessoas deveriam se 
aposentar aos 40 anos, 
quando se sentem 
exploradas, e voltar a 
trabalhar aos 65, quando 
se sentem inúteis”

H. L. MENCKEN IRMÃ CAROL ANNE O´MARIE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O músico Adeildo 
Vieira vai comemorar, em 
grande estilo, seus bem 
vividos 50 anos. Será nes-
ta quinta-feira, às 21h, no 
Teatro de Arena do Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo
   Com as participa-
ções dos artistas Gláucia 
Lima, Regina Limeira, Tribo 
Éthnos, Rosildo Oliveira, 
Escurinho, entre outros.

Zum Zum Zum
   O artista plástico Sidney Azevedo está ministrando curso de Arte Contem-
porânea na sala de audiovisual da Estação Cabo Branco. 

   Amanhã, a partir das 19h, haverá recital de Formatura do Cavaquinista 
Gabriel Rocha naquela Estação Cabo Branco. Com chorinhos de Pixiguinha, Jacob do  
Bandolim e Guinga.

   Será celebrada hoje às 17h na Igreja de Santa Júlia, a missa de sétimo dia 
de falecimento do conselheiro e diretor do Esporte Clube Cabo Branco, Aureliano Lásaro 
de Vasconcelos.

   A Casa da Cultura Vereador Francisco Silva, da cidade de Coremas,  presidida 
po rJosé Neudo de Sousa, comemorou no último domingo, 5 anos de atividades.

Muriçoquinhas
O BLOCO Muriçoqui-

nhas, dando continuidade 
ao seu projeto “Educando 
através da Folia”, promove 
ações educativas hoje no 
colégio das Lourdinas e na 
próxima quinta-feira, no 
colégio Marista Pio X. Com 
palestras da promotora da 
Infância e Juventude, So-
raya Escorel, com apoio da 
equipe da GVT e da Casa 
Pequeno Davi.

Evento imperdível

A MIMO - Mostra Internacional de Música de Olin-
da - já tem as datas definidas para acontecer em João 
Pessoa. 

No dia 6 de setembro, no Theatro Santa Roza, com 
o baixista caramonês Richard Bona e o violonista fran-
cês Sylvain Luc; no dia 7, na Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, o Quarteto Borromeo, dos EUA e no 
dia 8, na Igreja de São Frei Gonçalves, o Projeto Coisa 
Fina, grupo instrumental paulista formado por treze 
jovens músicos.

O ESPORTE 
CLUBE CABO BRAN-
CO, que na gestão de 
Antônio Toledo tem 
se revigorado, realiza 
hoje reunião extraor-
dinária com diretores 
e conselhos Fiscal e 
Deliberativo. Na pauta 
da reunião, assuntos 
relacionados à portaria 
do clube e sua norma-
tização.

 

NÃO PUDE IR, 
mas soube que o 
artista plástico Tito 
Lobo movimentou 
meio mundo de 
gente na abertura 
de sua exposição, 
último sábado, na 
Galeria Gamela, no 
bairro de Tambaú. 

O cenário foi 
palco também da 
comemoração do 
aniversário do ar-
tista, cuja mostra 
ficará na Gamela 
até o próximo dia 
25 deste mês.

Tito Lobo

Reunião

Tereza Torres, que hoje aniversaria, Astrid Bakke e Zaild Pereira, 
do restaurante Palha Vip
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Lançamento
O JORNALISTA  parai-

bano, Helder Moura, auto-
grafou, na noite do último 
domingo na Bienal do Livro 
de São Paulo, seu romance 
O incrível testamento de 
Dom Agapito. O livro narra 
a história de um português 
que após cometer um cri-
me em Portugal, foge para 
o Brasil, onde faz fortuna 
e ao morrer deixa um tes-
tamento.

Calçados sustentáveis
ACONTECE NA PRÓXIMA  quinta-feira o Fórum de 

Lojistas de Calçados com o tema “Produção e vendas 
sustentáveis”, reunindo empresários do setor da região 
do Compartimento da Borborema. 

O evento é uma boa oportunidade de estreitar o 
relacionamento entre comerciantes e fabricantes do polo 
calçadista paraibano, que é tido o segundo maior em volume 
de exportações do Brasil, segundo a Abicalçados.

Filantropia
A ONCOPEDISTA   

Andréa Gadelha e as 
voluntárias da Associa-
ção Donos do Amanhã 
convocando a sociedade 
paraibana a participar do 
McDia Feliz, que acontece 
no próximo dia 25. 

Empresas e pessoas 
interessadas em ajudar 
as crianças portadoras 
de câncer podem entrar 
em contato pelo telefone 
3246-2710.

Médicos Luciano Henriques 
Jorge Alberto Trigueiro, em-
presários Guilherme Rabay, 
Hildon Soares de Oliveira, 
Humberto Soares de Oliveira 
e Sérgio Ricardo Dantas Nu-
nes, engenheiro José Augusto 
Trindade Padilha, advogada 
Violeta de Sá Barreto, Sras. 
Tereza Torres e Silvana 
Trombetta, cantor Tam.

Parlamento Mirim
SERÁ NO PRÓXIMO DIA 30, na Assembleia Legisla-

tiva da Paraíba, a posse dos 36 deputados que compõe o 
Parlamento Mirim. 

O Parlamento é formado  por 24 meninas e 12 meninos, 
selecionados entre os alunos da rede pública e privada do 
Estado que irão desempenhar seus mandatos por um ano, 
coordenados pelo secretário legislativo Félix de Sousa 
Araújo Sobrinho com equipe da Assembleia Legislativa.
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JP combate a poluição visual

Começam inscrições 
para o vestibular 
da UEPB

Página 14

Programa lançado pela 
Prefeitura objetiva garantir 
um visual limpo a cidade

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

CidadE limPa

Uma ação intensificada de 
fiscais da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano 
de João Pessoa vai retirar esta 
semana, placas, outdoors, fai-
xas, cartazes  e outros tipos de 
propagandas instalados em 
ruas da Capital, cujos responsá-
veis não têm autorização, con-
forme disse ontem o secretário 
Inácio Machado (Sedurb-JP). O 
objetivo é o cumprimento da 
Portaria 33/2012, publicada 
recentemente no Semanário 
do Município, que tem como 
objetivo dar um melhor visual 
a cidade. Uma reunião na tarde 
de ontem definiu os critérios, 
multas a serem aplicadas e os 
locais onde serão desenvolvi-
das as atividades.

A retirada destas placas 
publicitária, consideradas ir-

regulares, de acordo com o se-
cretário Inácio Machado tem 
como base o Código de Pos-
tura Municipal, em seu artigo 
188 da Lei Complementar nº 
7, datado de 17 de agosto de 
l995, que prevê autorização 
para instalação de  todas as 
placas ou materiais expostos 
em via pública e no perímetro 
urbano. Ele chegou a dar um 
prazo de 48 horas para que 
os responsáveis procurem a 
Sedurb para se adequarem às 
exigências, prazo este que já 
se encerrou.

“A poluição visual, como 
todo tipo de poluição, é uma 
forma de agressão ao am-
biente, provocando danos aos 
seres vivos que reside ou fre-
quenta esse ambiente”, afir-
mou o biólogo campinense 
José Ednaldo Feitoza da Silva. 
Para a Sedurb-JP, se faz neces-
sário o cumprimento da legis-
lação, pois a poluição visual 
e a degradação da qualidade 
ambiental prejudicam a saú-
de, a segurança e o bem-estar 
da população; cria condições 

adversas às atividades sociais 
e econômicas; afeta desfavo-
ravelmente a biota e as condi-
ções estéticas ou sanitárias do 
meio ambiente, e; lança maté-
rias ou energia em desacordo 
com os padrões ambientais 
estabelecidos pela Lei nº 
6.938/81, que “dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Am-
biente” do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – Conama.

O desenvolvimento eco-
nômico dos bairros de João 
Pessoa que têm o comércio 
intenso vem junto com a po-
luição visual das ruas. O pro-
blema é visto claramente em 
diversos pontos da cidade 
e em pleno Centro da Capi-
tal, onde estão concentrados 
inúmeros estabelecimentos 
comerciais com placas de ta-
manhos e posições diferentes, 
deixando a população confusa.

“A publicidade visual, 
sempre de forma inocente, é 
uma atividade que vem sendo 
considerada a mais nova ação 
humana que causa impactos 
ambientais no centro urbano. 

Essa atividade produz a cha-
mada poluição visual, ou seja, 
é potencialmente poluente, 
pois causa danos à saúde da 
população e provoca vicissitu-
des ao ambiente das cidades”, 
assegurou o farmacêutico Ivan 
Coelho Dantaas, do Departa-
mento de Biologia da Univer-
sidade Federal da Paraíba.

Com uma poluição visual 
extensa, João Pessoa vive atu-
almente um “caos total” em 

termos de visibilidade para 
os turistas, principalmente. 
São placas e outdoors de vá-
rios tamanhos, muitas delas 
uma sobre a outra; publici-
dades irregulares em terre-
nos baldios, em postes de 
iluminação pública, em pla-
cas de sinalização, telefones 
públicos, paradas de ônibus, 
prédios e em outros locais 
públicos.

O Bairro de Mangabeira, 
um dos mais populosos da 
cidade, a poluição visual tam-
bém é muito grande, o mesmo 
ocorrendo nas Avenidas Beira 
Rio, Epitácio Pessoa, Barão do 
Triunfo, Visconde de Pelotas 
e no anel interno do Parque 
Solon de Lucena (Lagoa). O 
Terminal Rodoviário de Passa-
geiro e de Integração é outro 
onde a poluição visual tam-
bém incômoda para alguns. 
“Às vezes temos até problemas 
para que o cliente encontre a 
nossa loja”, disse um gerente 
de uma loja de peças, no Cen-
tro da cidade, que não quis se 
identificar.

isenção
As placas governamen-

tais (federal, estadual e 
municipal) estão isentas de 
qualquer cobrança de im-
posto, de acordo com o se-
cretário de Desenvolvimen-
to Urbano de João Pessoa, 
Inácio Machado, no entanto, 
segundo ele, as mesmas te-
rão que ser regularizadas 
junto ao órgão. Através de 
sua assessoria, ele informou 
que, demais placas publici-
tárias, as mesmas devem ser 
regularizadas junto ao ór-
gão, recebendo assim a au-
torização para a sua fixação 
em local adequado.

O prazo para a retirada 
dessas placas irregulares nas 
ruas e avenidas da cidade 
não está definido, devendo 
ocorrer de forma surpresa 
por equipe totalmente ins-
truída para esta atividade. “O 
não cumprimento desta dis-
posição acarretará na apre-
ensão dos equipamentos”, 
finalizou o secretário Inácio 
Machado.

Placas que 
estiverem 
instaladas de 
forma irregular 
nas vias 
públicas serão 
retiradas 

Cehap realiza hoje sorteio de 410 casas
COliNaS dO SUl

A Companhia Estadual de Habi-
tação Popular (Cehap) sorteia, hoje, 
410 casas no Colinas do Sul, em João 
Pessoa. O evento vai acontecer às 10h, 
na Escola Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Linduarte Noronha, 
situada na rua Professor Lenildo Cor-
reia da Silva, s/n, no próprio bairro.

Para a realização do sorteio, as 
famílias beneficiadas foram seleciona-
das previamente, de acordo com os cri-
térios do Programa Pró-Moradia, des-
tinado às famílias com renda mensal 
de até três salários mínimos. Na oca-
sião, serão definidos a quadra e o lote 
de cada beneficiário.

Das 410 casas, 340 foram construí-
das em estrutura convencional, 52 são 
adaptadas para idosos e mais 18 são 
para portadores de necessidades es-
peciais. Cada unidade possui cerca de 
36m², com rede de abastecimento de 
água, energia, drenagem profunda e 
sistema de tratamento de esgoto com 
fossa séptica/ sumidouro individual. O 

novo conjunto habitacional do Colinas 
do Sul será concluído com todas as ruas 
calçadas e a entrega das casas está pre-
vista para o final do mês de setembro.

Entrega em mangabeira
O governador ricardo Coutinho en-

tregou no último domingo 40 unidades 
habitacionais localizadas no conjunto 
Cidade Verde, no bairro de  Mangabei-
ra, beneficiando paraibanos cadastrados 
no programa da Companhia Estadual de 
Habitação Popular (Cehap).  Na ocasião, 
também foi assinada autorização para 
licitação das obras de esgotamento sa-
nitário. A ação vai receber mais de r$24 
milhões de investimentos e também le-
vará melhorias para os complexos habi-
tacionais Patrícia Thomaz, Aspom, Proje-
to Mariz, além do bairro de Mangabeira.

Entre os destaques do projeto estão 
a implantação de mais de 70 quilôme-
tros de rede coletora, além de emissários 
e interceptores. A outra novidade será 
a instalação de uma estação elevatória 

nas proximidades da Estação Cabo Bran-
co, que vai beneficiar os moradores de 
Mangabeira, Penha e Seixas.

“Esse pacote de serviços era um an-
tigo sonho. Sanear e oferecer saúde e 

qualidade de vida para mais de quatro 
mil famílias de bairros tão tradicionais 
na história da Capital paraibana, agora 
se tornou realidade”, declarou o gover-
nador ricardo Coutinho.

52 casas são adaptadas para idosos e 18 são para portadores de necessidades especiais

FOTO: José Lins/Secom PB
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As retiradas das placas consideradas 
irregulares devem ocorrer ainda esta semana



Termina amanhã o 
prazo de inscrições para o 
Vestibular 2013 da Univer-
sidade Estadual da Paraí-
ba. Os interessados devem 
acessar o site da Comissão 
Permanente do Vestibular 
(Comvest) (www.comvest.
uepb.edu.br) e preencher o 
formulário eletrônico. Até 
ontem pela manhã, 18,7 mil 
candidatos já haviam ho-
mologado suas inscrições, 
enquanto outros 12,1 mil 
faltavam pagar a taxa de R$ 
90,00, o que pode ser feito 
até a próxima sexta-feira.

Os candidatos isentos 
da taxa de inscrição devem 
acessar a página da Comvest 
na internet para completar 
os demais campos do For-
mulário Eletrônico de Ins-
crição, que foi parcialmente 
preenchido, quando da soli-
citação deste benefício. Para 
ter acesso ao formulário 
será exigido do candidato 
o número do CPF fornecido 
pelo candidato, quando da 
solicitação de isenção da 
taxa de inscrição. As inscri-
ções homologadas serão di-
vulgadas no dia 22 de agos-
to, quando também deverá 
ser revelada a concorrência. 
A partir do dia 18 de setem-
bro, o comprovante de ins-
crição será disponibilizado 
para impressão no site da 
Comissão.

Estão sendo ofertadas 
2.856 vagas, distribuídas 
entre os 41 cursos de gra-
duação da UEPB, sendo 

As provas serão realizadas 
nos dias 2 e 3 de dezembro 
e o resultado sai em janeiro
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Inscrições para o vestibular 
da UEPB terminam amanhã
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

50% das vagas destinadas 
ao sistema de cotas de in-
clusão (que envolvem alu-
nos oriundos da rede pú-
blica de ensino) e as outras 
50% para o sistema de cota 
universal. A presidente da 
Comvest, Ana Alice Rodri-
gues Sobreira, informou 
que este ano 50% do total 
das vagas existentes na ins-
tituição foram disponibili-

zadas para o Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu).

Provas
As provas do Vestibular 

da UEPB serão realizadas 
nos dias 2 e 3 de dezembro, 
das 8h às 13h. No primeiro 
dia serão aplicadas as provas 
de Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura Bra-
sileira e Língua Estrangeira 

para as áreas I, II, III e IV. No 
segundo dia as provas são de 
Química, Física e Matemáti-
ca (área I), Química, Física 
e Biologia (área II), História 
e Geografia (área III), Mate-
mática, História e Geografia 
(área III – Administração e 
Ciências Contábeis) e Quími-
ca, Física, Biologia e Matemá-
tica (área I e IV – Ciências da 
Natureza).

O candidato deverá 
comparecer ao local das 
provas com, no mínimo, 30 
minutos de antecedência. O 
acesso ao local das provas 
só será permitido ao can-
didato que apresentar um 
documento de identificação 
original com foto. 

O resultado final do 
Vestibular será divulgado no 
dia 8 de janeiro de 2013. As 

matrículas dos aprovados 
para a primeira entrada se-
rão realizadas no dia 14 de 
janeiro e a matrícula prévia 
dos classificados para a se-
gunda entrada será no dia 
15 de janeiro. O edital com-
pleto com todas as normas 
do processo seletivo pode 
ser acessado no endereço 
eletrônico www.comvest.
uepb.edu.br.

Até ontem pela manhã quase 19 mil candidatos já haviam homologado as inscrições e outros 12 mil faltavam pagar a taxa, o que pode ser feito até sexta-feira

FOTO: Arquivo

Em assembleia realizada 
na manhã de ontem os policiais 
rodoviários federais decidiram 
apoiar à paralisação nacional 
da categoria programada para 
a próxima semana em todo o 
país. Após a reunião, realizada 
na sede da entidade na Paraí-
ba, foi redigido a decisão e in-
formada à Federação Nacional 
dos Policiais Rodoviários que 
ficará responsável de emitir o 
cronograma da paralisação.

O diretor financeiro do 
sindicato na Paraíba, Everton 
Reinaldo, disse que a votação 

da categoria foi unânime pelo 
acompanhamento do movi-
mento nacional marcado para 
a próxima semana. 

Everton disse que o cro-
nograma do movimento será 
elaborado pelo conselho for-
mado por representantes das 
entidades da categoria de to-
dos os Estados. “Vamos respei-
tar a Lei de Greve”, garantiu o 
sindicalista. Uma nova reunião 
marcada para o dia 20 decidi-
rá se os policiais rodoviários 
federais vão aderir ou não ao 
movimento.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba conta com 
380 integrantes, sendo 248 da 

ativa. “Todos estão engajados 
nessa luta”, lembrou Everton.

Segundo o diretor da en-
tidade na Paraíba, durante o 
movimento os policiais rodo-
viários federais estarão usando 
faixas brancas no braço em for-
ma de protesto. Também serão 
afixadas faixas nas unidades 
da PRF com as reivindicações 
da categoria, que vão desde o 
aumento do efetivo, melhorias 
das condições de trabalho e 
das instalações das unidades, 
inclusive dos postos. 

Outro ponto que também 
estará em pauta nas reivindi-
cações da categoria é a ques-
tão de segurança. 

Policiais rodoviários federais 
decidem aderir à mobilização

SERVIDORES FEDERAIS

Cerca de 12 mil alunos continuam sem 
aulas em razão da greve dos professores e 
trabalhadores técnico-administrativos de 
cinco campi do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB). A greve que foi iniciada no início 
do mês de junho, já está caminhando para 
o terceiro mês.

O reitor do IFPB,João Batista disse 
que mesmo a greve entrando para o 
terceiro mês o semestre não estará per-
dido. “Logo que o movimento termine, 
daremos sequência ao semestre para 
cumprir o calendário determinado pelo 
Ministério da Educação. Se a greve durar 
três meses, teremos que programar três 
meses de aulas para repor o calendário 
escolar”, disse.

João Batista afirmou que a greve, 

além de prejudicar o calendário escolar 
compromete também a dignidade do tra-
balhador e o compromisso com a socieda-
de. “Afinal, um movimento grevista deixa 
todos os lados insatisfeitos. Até quando os 
trabalhadores precisarão fazer greve para 
ter seus direitos atendidos? É uma situação 
a ser repensada, até porque hoje existem 
mais de 300 mil servidores públicos fede-
rais com as atividades paralisadas e nosso 
desejo é que esse impasse seja resolvido 

para que tudo possa voltar à normalida-
de”, argumentou. Segundo o sindicalista 
e professor Adolfo Wagner, o movimento 
continua sem nenhuma contraproposta 
do Ministério da Educação, mas uma nova 
rodada de negociação com o Governo Fe-
deral deve acontecer hoje ou amanhã.  

Entre as reivindicações dos grevis-
tas está o reajuste salarial de 22,08% e 
a estruturação da carreira docente de 
técnico-administrativo.

Greve no IFPB entra no terceiro mês e prejudica calendário

FOTO: Ortilo Antônio

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os policiais rodoviários federais realizaram assembleia ontem, quando optaram pela mobilização



Dnit lança edital para duplicação 
da BR-230 entre CG e Cajazeiras
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O órgão lançou edital para 
que as empresas interessadas 
possam apresentar propostas

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transporte – DNIT lançou 
a concorrência pública que 
irá viabilizar a duplicação 
da BR-230 que liga Campi-
na Grande a Cajazeiras, num 
trecho de mais de 300 qui-
lômetros. A informação é do 
superintendente do órgão fe-
deral na Paraíba, engenheiro 
Adolfo Andrade de Sá.

Com a publicação do 
edital de concorrência, as 
empresas interessadas nos 
estudos para a duplicação 
deverão apresentar propos-
tas no prazo de trinta dias.

Segundo o superinten-
dente, durante os estudos 
serão analisados vários as-
pectos, entre eles o trecho, 

tráfego de veículos e valor 
para a duplicação. Outro pon-
to básico para a viabilidade 
da obra é em relação ao nú-
mero de cidades cortadas 
pela rodovia BR-230.

Adolfo Sá não quis falar 
sobre prazo porque isso de-
pende da direção nacional do 
órgão após a apresentação 
dos estudos.

O Edital de Concorrên-
cia Pública para contratação 
de estudos em rodovias foi 
publicado ontem e beneficia, 
além da Paraíba os estados 
de Goiás, Bahia, Mato Gros-
so, Minas Gerais, Pará, Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, Ceará, Pernambu-
co e Tocantins.

De acordo com o edital, 
que está no site do Dnit, as 
licitações são para contra-
tação de estudos e projetos, 
gerenciamento e supervisão, 
manutenção, restauração e 
construção de trechos de ro-
dovias, ferrovias e hidrovias.

A queda de energia por 
duas vezes na cidade de Ma-
manguape facilitou a fuga de 
dez presos na noite de do-
mingo da cadeia pública de 
Mamanguape, Litoral Norte 
do Estado. O grupo conse-
guiu serrar as grades e pular 
o muro após colocar cordas 
feitas de lençóis.

O tenente coronel Ar-
naldo Sobrinho, da Gerência 
Executiva de Administração 
Penitenciária já determinou 
a instauração de sindicância 
para apurar em toda a exten-
são a fuga dos dez detentos. 
Segundo informações do ca-
pitão Alberto Filho, coman-

dante da 2ª Companhia de 
Polícia Militar de Mamangua-
pe, os presos aproveitaram a 
queda de energia. A cadeia 
pública de Mamanguape está 
localizada quase em frente à 
companhia da PM. 

As quedas de energia 
na cidade aconteceram no 
final da noite de domingo. 
No primeiro apagão, que du-
rou cerca de cinco minutos 
os agentes que estavam de 
plantão se preocuparam em 
verificar todas as celas e não 
notaram nada de anormal. A 
outra queda aconteceu cerca 
de 40 minutos após atingir 
parte da cidade.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Apesar de o mu-
nicípio de Queimadas 
(a 130 quilômetros de 
João Pessoa) já ter re-
cebido R$ 2,3 milhões 
do Ministério da Saúde 
(MS) para custear os 
serviços de atenção 
básica - com destaque 
para as unidades de 
Saúde da Família (PSF) -, 
muitos pacientes ainda 
têm que esperar horas 
por atendimento médi-
co no Hospital Geral da 
cidade. Esse foi um dos 
problemas constatados, 
na semana passada, 
pelo Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) e pe-
los Conselhos Regionais 
de Medicina e Farmácia 
no serviço hospitalar.

Atendendo à solic-
itação do promotor de 
Justiça de Queimadas, 
Márcio Teixeira de Al-
buquerque, a coorde-
nação do Centro de 
Apoio Operacional às 
Promotorias de Saúde 
do Ministério Público 
e os dois conselhos regio-
nais realizaram inspeção 
no hospital. O objetivo 
era verificar as con-
dições de acessibilidade 
e a qualidade do serviço 
prestado à população da 
região. 

A equipe encontrou 
um grande número de 
pessoas aguardando por 
atendimento médico na 
urgência e emergência, 
embora houvesse leitos 
ociosos no momento da 
fiscalização. Também 
havia grande demanda 
por atendimento no am-
bulatório de especiali-
dades. A maior espera 
era por atendimento 
pediátrico. Segundo in-
formações repassadas 
ao MPPB, o hospital che-
ga a atender 90 crianças 
em apenas um turno.

Segundo a promoto-

ra de Justiça, que coorde-
na o Centro de Apoio 
Operacional às Promoto-
rias da Saúde (Caop da 
Saúde), Adriana Amorim, 
parte da demanda de 
pacientes do hospital é 
decorrente do mau fun-
cionamento das unidades 
de Saúde da Família, que 
são de responsabilidade 
dos municípios. “Foi ale-
gado o não compareci-
mento dos médicos para 
prestar o atendimento 
necessário. Recursos para 
a saúde, neste caso, não 
faltam. Além disso, deve-
se atentar que o mu-
nicípio tem que dar sua 
contrapartida na atenção 
básica, gerindo e exec-
utando os serviços com 
qualidade e resolutivi-
dade”, argumentou.

 
Irregularidades
Além do grande 

número de pacientes à 
espera de atendimen-
to, foi constatado que 
o hospital não atende 
à Portaria 2048 do MS, 
pois não possui classi-
ficação de risco. “Isso 
permitiria uma triagem 
mais adequada dos ca-
sos e seus respectivos 
encaminhamentos”, ex-
plicou Adriana Amorim.

Já o promotor de 
Justiça de Queimadas 
afirmou que é preciso 
melhorar o acesso físico 
e fazer a pactuação en-
tre os municípios que 
encaminham pacientes 
para o hospital para que 
haja uma melhor organ-
ização dos serviços e um 
correto financiamento. 

O Hospital Geral 
de Queimadas conta 
com 26 leitos de ci-
rurgia geral e dois de 
ginecologia e tem ca-
dastrados 132 profis-
sionais de saúde, sendo 
49 médicos.

Hospital demora a 
atender pacientes

EM QUEIMADAS
Governo distribui ração para salvar animais

Polícia procura presos que fugiram de cadeia

ESTIAGEM

EM MAMANGUAPE

O Governo do Estado 
vai abrir nesta semana  mais 
quatro polos de distribuição 
gratuita de forragem de sorgo 
e milho para os rebanhos de 
produtores rurais dos 195 mu-
nicípios atingidos pela estia-
gem. Os pontos de entrega da 
ração animal passarão de dez 
para catorze cidades.

Os quatro novos postos 
de entrega da forragem de 
sorgo e trigo serão instalados 
em Pombal, Juazeirinho, Água 
Branca e Piancó, informou o 
secretário da Infraestrutura e 
presidente do Comitê Integra-
do de Enfrentamento à Estia-
gem, Efraim Morais.

A Defesa Civil Estadual 
coordena a distribuição e nas 
duas primeiras semanas foram 

entregues mais de um milhão 
de quilos de forragem de sor-
go e milho, o equivalente a mil 
toneladas. A ração já chegou a 
150 municípios em situação 
de emergência.

O secretário Efraim Mo-
rais acrescenta que a ação 
tem a participação de diversos 
órgãos do Governo Estadual, 
incluindo a Secretaria do De-
senvolvimento da Agropecuá-
ria e da Pesca (Sedap) e Ema-
ter. A parceria também é feita 
com as prefeituras que estão 
apoiando na logística.

Com esse trabalho, o Go-
verno se empenha no atendi-
mento aos pequenos e médios 
produtores rurais para que 
seus rebanhos sejam salvos 
nesse período de estiagem.

O programa de distribui-
ção gratuita da ração animal 
foi lançado no dia 31 de julho, 
na cidade de Sousa, pelo go-
vernador Ricardo Coutinho. 
No total, serão distribuídas 19 

mil toneladas de ração. Exe-
cutada em parceria com o Go-
verno Federal, essa é uma das 
ações do Comitê Integrado de 
Enfrentamento à Estiagem. O 
critério exigido pelo Governo 
para entregar o sorgo ao cria-
dor é que os animais estejam 
vacinados contra febre aftosa.

O programa de distri-
buição de sorgo é inédito no 
Nordeste o que tem levado 
secretários de outros estados 
procurarem informações so-
bre o seu funcionamento. A ra-
ção animal é produzida em ter-
ras do Perímetro Irrigado das 
Várzeas de Sousa, onde estão 
sendo utilizados 800 hectares 
para o plantio do sorgo que é 
colhido e triturado a cada três 
meses.

Quando a energia vol-
tou ao normal, os agentes 
verificaram uma corda den-
tro de uma das celas e per-

ceberam a fuga.  Os dez pre-
sos que fugiram da Cadeia 
Pública de Mamanguape 
foram: (CF)

nAleff Tomaz Carvalho da Silva, 18 
anos - crime contra o patrimônio, conde-
nado pela 1ª Vara de Mamanguape.
nEdson Soarez de Lima (Edinho de Pai-
zinha) ou Edinho da Caçamba, 24 anos, 
motorista, responde a processo em Ma-
manguape na 3 Vara Criminal.
nFernando Neto da Silva dos Santos, 
conhecido também por ‘Neto” ou “Neti-
nho”.
nFrancisco de Assis Sena da Silva, 37 
anos.

nRaimundo Alves de Freitas “Raimun-
dinho”, 20 anos - art 157 (assalto a mão 
armada). Tem como profissão tratador 
de cavalo.
nMizael Pereira Leite, 20 anos. Res-
ponde a processo por crime contra os 
costumes. Já havia fugido do Presídio 
Regional de Guarabira e vítima de lesões 
dentro do presídio por parte de compa-
nheiros de cela.
nJosé dos Santos Alves, o “Junior”, 19 
anos. Condenado pelos artigos 157 (as-

salto), 148 e 213 (estupro).
nDerivaldo da Conceição – responde 
pelo crime de homicídio. Já havia fugi-
do do Presídio Sílvio Porto, em João 
Pessoa.
nMarcelo Santos da Cruz. Condenado 
pelo crime de assalto a mão armada a 
pena de seis anos e oito meses.
nLuiz Antônio da Silva Alves, (GUA-
XINIM). Responde a processo por crime 
sexual de vulnerável (menor) na 3a Vara 
Mamanguape.

Dez presos aproveitaram a queda de energia para fugir da cadeia

Presos

FOTO: Divulgação

Quatro novos 
postos de 
entrega de trigo 
e sorgo serão 
instalados em 
Juazeirinho, 
Pombal, Água 
Branca e Piancó.

A Superintendência do Dnit informou que as obras de duplicação da rodovia serão realizadas num trecho de mais de 300 quiolômetros

FOTO: Marcos Russo
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Simpósio discute água de chuva
CAPTAÇÃO E MANEJO

Paraíba CAMPINA

O Simpósio vai reunir até 
a sexta-feira especialistas 
nacionais e internacionais Pela cidade

A deputada estadual e candidata a prefeita Daniella 
Ribeiro (PP) cancelou todas as suas atividades de 
campanha no final de semana por conta do acidente 
sofrido por sua filha, Marcela, 21 anos, que perdeu o 
controle do carro e saiu da pista no acesso à cidade de 
Lagoa Seca.

l SOlIdArIEdAdE

Felizmente, apesar de o carro ter descido uma ribanceira, 
Marcela não sofreu ferimentos sérios e já deixou o hospital. 
Adversários de Daniella na disputa pela prefeitura de Campina 
Grande fizeram questão de se solidarizar publicamente com a 
candidata pelo acidente. 

desordem

Finalmente, a justiça eleitoral resolveu intervir para pôr 
ordem na confusão que estava se instalando na cidade com a 
ocupação desordenada e descontrolada de praças e canteiros 
nas ruas centrais de Campina Grande por placas e cavaletes de 
candidatos de todas as coligações.

Preço 
fermentado
 

Pesquisa do Procon 
mostrou que o tradicional 
pão francês aumentou 
de preço em 12 das 18 
panificadoras pesquisadas. 
O órgão registrou um 
aumento de 19% no preço 
mais alto (R$ 8). Em abril, 
o Procon já apontava um 
pequeno reajuste de preço, 
verificando que o maior era 
R$ 6,70.

Promoção
A Editora da UEPB (Eduepb) lançou uma promoção 

para receber alunos e professores da universidade que 
se instalaram, a partir desta semana, no novo Centro de 
Integração Acadêmica do Campus de Bodocongó. Para festejar 
a ocasião, a editora está vendendo livros a partir de R$ 3. 

Preço cidadão

De acordo com a direção da editora universitária, além 
das boas-vindas diferenciadas a professores e estudante, 
o objetivo da editora é promover a divulgação dos livros 
publicados pela Eduepb e Selo Latus e, ao mesmo tempo, 
tornar possível o acesso a essas obras a “preço cidadão”.

“Brasil 
Sorridente”
 

A Paraíba será 
contemplada com 54 
Unidades Odontológicas 
Móveis (UOMs) até 2014. 
A ação do programa 
Brasil Sorridente, oferece 
tratamento dental gratuito 
pelo SUS. Cada unidade 
funciona como um 
consultório odontológico 
móvel, instalado numa van 
adaptada.

Susto

Água de chuva
Começa hoje a partir das 17h, no auditório da Fiep, o 8º 

Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva. 
Com o tema “aproveitamento da água de chuva em diferentes 
setores e escalas: desafio da gestão integrada”, o evento reúne, até 
sexta-feira, especialistas nacionais e internacionais em recursos 
hídricos para discutir novas técnicas e desafios no aproveitamen-
to racional das precipitações nas áreas urbanas e rurais, gestão de 
políticas públicas e experiências bem-sucedidas na área.

Overdoze

       O Sesc Paraíba está com inscrições abertas para grupos 
e artistas que desejem se apresentar na IV edição do 
OverDoze, que acontece nos dias 29 e 30 de setembro. As 
inscrições são feitas mediante a doação de 2kg de alimentos 
não-perecíveis, e devem ser entregues no setor de cultura 
do Sesc Centro, com a ficha de inscrição devidamente 
preenchida e com os documentos solicitados, até o dia 10 
de setembro.

O que é?

É um espaço para que o artista apresente seu trabalho e 
entre em contato com vários outros, promovendo intercâmbio 
e trocas de experiência. Para se inscrever é necessário 
preencher a ficha de inscrição e trazer um CD/DVD com 
fotos de divulgação, currículo, release, proposta do trabalho, 
termo de autorização assinado, relação dos integrantes e ficha 
técnica. Para mais informações, telefone (83) 3341-5800 ou 
e-mail culturasesccg@gmail.com.

Começa hoje em Cam-
pina Grande, o 8º Simpósio 
Brasileiro de Captação e 
Manejo de Água de Chuva. 
O evento, que acontecerá no 
auditório da sede da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba (FIEP), no bairro 
do José Pinheiro, tem este 
ano o tema “aproveitamento 
da água de chuva em diferen-
tes setores e escala: desafio 
da gestão integrada”, e será 
voltado para pesquisadores, 
professores, estudantes, lí-
deres comunitários, agricul-
tores, empresários, e para a 
população geral.

O simpósio, que aconte-
cerá até a próxima sexta-feira 
(17), irá reunir especialistas 
nacionais e internacionais 
em recursos hídricos com o 
objetivo de discutir inova-
ções técnicas e seus desafios 
para a captação e manejo de 
água de chuva mantendo o 
intercâmbio e a cooperação 
com as instituições públicas 
e privadas buscando o me-
lhor aproveitamento da água 

FOTOS: Divulgação

Diogo Almeida
Especial para A União 

de chuva. De acordo com Sa-
lomão de Sousa Medeiros, 
pesquisador do Instituto Na-
cional do Semiárido (Insa), 
o evento visa discutir o uso 
da água nos setores urbano e 
rural. “A ideia é fazer com que 
o aproveitamento da água de 
chuva seja uma ferramenta na 
gestão integrada dos recursos 
hídricos no semiárido brasi-

leiro”, disse o pesquisador.
Na programação do 

evento, acontecerão deba-
tes, mesas-redondas, mini-
-cursos e palestras. entre os 
nomes de destaque que irão 
participar do evento, estão o 
pesquisador Fernando Cór-
doba, da Universidade de 
Guadalajara (México), Jose 
Arturo Espindola, represen-

tante da Associação Inter-
nacional dos Sistemas de 
Captação da Água de Chuva 
(Ircsa), além de professores 
e pesquisadores de diversas 
universidades brasileiras. A 
última edição do simpósio 
aconteceu em 2009 na cida-
de de Caruaru (PE), e contou 
com um público de mais de 
130 participantes. 

Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, em Campina Grande, sede dos debates sobre a água

Segundo dados do Ministério 
da Integração, o Semiárido brasilei-
ro abrange uma área de 969.589,4 
km² e compreende 1.133 municí-
pios de nove estados do Brasil: Ala-
goas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. Nessa 
região, vivem 22 milhões de pes-
soas, que representam 11,8% da 
população brasileira, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). É o Semi-
árido mais populoso do planeta.

O Semiárido tem a maior par-
te do seu território coberto pela 
Caatinga -, único bioma exclusiva-
mente brasileiro -, rico em espé-
cies endêmicas, ou seja, que não 
existem em nenhum outro lugar 
do mundo. A composição florís-
tica da Caatinga não é uniforme 
em toda a sua extensão. Apresenta 
grande variedade de paisagens, de 
espécies animal e vegetal, nativas 
e adaptadas, com alto potencial e 
que garantem a sobrevivência das 
famílias agricultoras da região. 

Essa heterogeneidade tem 

levado alguns autores a utilizar a 
expressão – as caatingas. Na sua 
pluralidade pode-se falar em pelo 
menos 12 tipos de caatingas, que 
chamam atenção especial pelos 
exemplos incríveis de adaptações 
ao habitat. 

Outra característica do Semi-
árido brasileiro é o déficit hídri-
co. Mas, isso não significa falta de 
água. Pelo contrário, é o Semiárido 
mais chuvoso do planeta. A mé-
dia pluviométrica vai de 200mm a 
800mm anuais, dependendo da re-
gião. Porém, as chuvas são irregu-
lares no tempo e no espaço. Além 
disso, a quantidade de chuva é me-
nor do que o índice de evaporação, 
que é de 3 mil mm/ano, ou seja, a 
evaporação é três vezes maior do 
que a de chuva que cai. 

Isso significa que as famílias 
precisam se preparar para a chega-
da da chuva. Ter reservatórios para 
captar e armazenar água é funda-
mental para garantir segurança 
hídrica no período de estiagem, a 
exemplo das cisternas domésticas, 
cisternas-calçadão, barragens sub-

terrâneas e dos tanques de pedra. 

Indicadores sociais 
Apesar do enorme potencial 

da natureza e do seu povo, o Se-
miárido é marcado por grandes 
desigualdades sociais. Segundo o 
Ministério da Integração Nacional 
mais da metade (58%) da popula-
ção pobre do país vive na região. 
Estudos do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) de-
monstram que 67,4% das crianças 
e adolescentes no Semiárido são 
afetados pela pobreza¹. São quase 
nove milhões de crianças e ado-
lescentes desprovidos dos direitos 
humanos e sociais mais básicos, e 
dos elementos indispensáveis ao 
seu desenvolvimento pleno.

O Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) no Semiárido 
é considerado baixo para aproxi-
madamente 82% dos municípios, 
que possuem IDH até 0,65. O que 
significa um déficit em relação 
aos indicadores de renda, educa-
ção e longevidade para 62% da 
população do Semiárido.

Semiárido tem área de 969.589km

O bioma Semiárido brasileiro tem maior parte coberta pela Caatinga e é o deserto mais populoso em todo o mundo
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PB tem 113 policiais candidatos 
ELEIÇÕES 2012

Presidente do sindicato 
é a favor de servidores da 
segurança na disputa eleitoral 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antonio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 10h, 
grava para o Guia Eleitoral. À 
tarde, às 17h, faz caminhada 
no Bairro São José. À noite, 
às 19h, visita a Comunidade 
São Luiz, no Bessa. Às 20h, 
tem encontro político no José 
Américo. Às 21h, se reúne com 
políticos em Cruz das Armas.

A candidata a partir das 
6h, faz adesivagem no cru-
zamento da Avenida Epitácio 
Pessoa com a Avenida Piauí, 
no Bairros dos Estados. À noi-
te, às 18h, participa da inau-
guração da Casa Girassol, na 
Avenida Matos Cardoso, no 
Castelo Branco I. Às 19h30, se 
reúne com hoteleiros.        

O candidato concede 
entrevista às 7h e, a partir 
das 8h, faz gravação para o 
Guia Eleitoral. À tarde, das 14h 
às 16h, ele visita comercian-
tes na Rua da República e, às 
18, realiza uma caminhada no 
Valentina Figueiredo, com con-
centração próxima ao Merca-
do Público.

A candidata, a partir das 
9h, fará propaganda do jornal 
Causa Operária no Centro. 
À tarde, às 13h, participa de 
entrevista numa emissora de 
rádio. À noite, às 18h30, será 
entrevistada numa emissora 
de TV. não informou as ativi-
dades do dia.

O candidato a partir 
das 7h, faz panfletagem na 
Avenida Princesa Isabel e, às 
8h, participa de café com um 
grupo da Terceira Idade, no 
Ambassador. À tarde, às 13h, 
será entrevistado em uma 
emissora de rádio e, às 16h, se 
reúne com lideranças. À noite, 
às 19h, participa de caminhada 
em Jaguaribe.

O candidato, à tarde, 
às 12h30, faz panfletagem 
no CPDAC com o candidato 
a vereador Marcos Dias. Às 
14h, participa de manifesta-
ção estudantil, concentração 
em frente ao Lyceu Paraiba-
no. À noite, às 18h se reúne 
com candidatos do partido, na 
sede do comitê.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lurdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)
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Advogado de Jefferson 
pede ao STF que abra 
processo contra Lula

Página 19
Políticas
17

O desejo de lutar pela 
segurança pública e reivindi-
car melhorias para a catego-
ria são os objetivos dos 113 
policiais pertencentes a vá-
rias instituições da força de 
segurança pública, candida-
tos aos cargos de prefeito e 
vereador na Paraíba. O maior 
número pertence à Polícia 
Militar, com 62 postulantes.

A Polícia Civil conta com 
40 candidatos, o Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraí-
ba, seis, enquanto que a Polí-
cia Rodoviária Federal, cinco  
postulantes. A Polícia Fede-
ral/PB não tem candidatos. 
Apesar de não ter o número 
exato de candidatos de anos 
anteriores as entidades de 
classe que representam inte-
grantes dos órgãos de segu-
rança da Paraíba acreditam 
que houve um aumento no 
número de postulantes, prin-
cipalmente por conta das rei-
vindicações.

Dos quarenta candida-
tos da Polícia Civil da Para-
íba, sete são delegados, 20 
agentes de investigação, dois 
escrivães, dois motoristas 
policial, dois técnicos em 

perícia, um perito médico 
oficial e seis do setor admi-
nistrativo da Secretaria da 
Segurança e Defesa Social.

A Polícia Militar tem 62, 
sendo dois coronéis, dois 
tenentes-coronéis, dois capi-
tães, 17 sargentos, 36 cabos 
e três soldados. Um coronel é 
candidato a vice-prefeito de 
Patos; um soldado disputa a 
chance de ser prefeito tam-
bém na cidade de Patos e um 
sargento postula o cargo de 
prefeito na cidade sertaneja 
de São José de Piranhas.

O Corpo de Bombeiros 
tem seis candidatos, todos a 
vereador em vários municí-
pios do Estado, inclusive na 
Capital e, a Polícia Rodoviá-
ria Federal tem cinco, sendo 
um a prefeito, na cidade de 
Araçagi, no Brejo paraibano 
e outro a vice-prefeito, em 
Bayeux.

O presidente do Sin-
dicato e da Associação dos 
Delegados de Polícia Civil 
da Paraíba, Isaias Olegário, é 
plenamente favorável a pos-
tulação de integrantes da for-
ça pública a cargos políticos. 
“Se eles têm aptidão e vão 
lutar pela segurança da po-
pulação, devem concorrer”, 
defende o sindicalista.

Para Isaias, o direito de 
votar e ser votado são pró-
prios dos cidadãos que estão 
em dia com as obrigações 
eleitorais, “portanto as au-

No dia 7 de outubro deste ano, os eleitores paraibanos vão às urnas para escolher quem vai governar os 223 municípios do Estado  

toridades policiais gozando 
dessa prerrogativa têm o di-
reito líquido e certo de tam-
bém concorrerem ao pleito 
eleitoral”, explicou.

 
Prazos
De acordo com a legis-

lação eleitoral, para cada 
função na Polícia Civil existe 
um prazo para o candidato 
se afastar das atividades po-
liciais.

Para os delegados pré-
-candidatos a vereador, o pra-
zo é seis meses antes da elei-

ção. Já os delegados que vão 
se candidatar ao cargo Execu-
tivo têm prazo até junho.

Os investigadores e es-
crivães que têm interesse em 
pleitear uma vaga na Câmara 
devem deixar suas funções 
três meses antes das elei-

ções. Os investigadores e es-
crivães que queiram dispu-
tar a Prefeitura devem pedir 
afastamento quatro meses 
antes da eleição.

Para os policiais milita-
res o prazo de desincompati-
bilização é de seis meses.

Justiça define ordem no Guia 
Eleitoral na cidade de Sousa TRE mantém candidatura do 

PSOL indeferida na Capital
O Guia Eleitoral no rá-

dio começa na próxima 
terça-feira e a Justiça da Co-
marca de Sousa já definiu a 
ordem de apresentação dos 
candidatos a prefeito, vice-
-prefeito e vereadores nas 
eleições deste ano.

O primeiro a se apre-
sentar será o candidato do 
PSOL, José Cândido, o Jota 
Cândido. Em seguida será a 
vez da Coligação Unidos por 
Sousa, do candidato André 
Gadelha, do PMDB, e fechará 
o primeiro dia o candidato a 
prefeito,  Lindolfo Pires, do 
Democratas.

A sequência para apre-
sentação dos programas de 
governo de cada candida-
to foi definida durante uma 
reunião coordenada pela ju-
íza da propaganda eleitoral, 

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) indeferiu na tarde de 
ontem a candidatura da pro-
fessora Ana Júlia Soares Car-
doso, que disputava o car-
go de vice-prefeita de João 
Pessoa pelo PSOL, na chapa 
encabeçada por Renan Pal-
meira. 

A decisão unânime con-
firmou a decisão do juiz 
eleitoral da 64ª Zona, Fa-
biano Moura de Moura, que 
indeferiu o registro devido 
à ausência da prestação de 
contas referentes ao ano de 
2010, quando ela concorreu 
ao cargo de vice-governado-
ra na chapa de Nelson Júnior 
(PSOL).

O relator do recurso, 
juiz Tércio Chaves de Mou-
ra, comprovou nos autos que 
a candidata está em débito 

com a Justiça Eleitoral, não 
preenchendo todas as condi-
ções de elegibilidade previs-
ta na Legislação. De acordo 
com o relator, Renan Palmei-
ra Costa ainda pode substi-
tuir sua vice para continuar 
na disputa eleitoral.

O coordenador jurídico 
da campanha do PSOL, Aven-
zoar Arruda, afirmou que só 
deve se pronunciar sobre o 
caso quando tiver acesso ao 
conteúdo da decisão, mas 
adiantou que o partido não 
cogita a possibilidade de lan-
çar outro candidato a vice-
-prefeito na chapa. 

“Assim como recorre-
mos da decisão tomada em 
primeira instância, ainda 
cabe recurso, embargos de 
declaração e podemos recor-
rer até o TSE para garantir 
a candidatura de Ana Júlia. 

Mas, essa é uma decisão do 
partido que só será anuncia-
da quando eu tiver conheci-
mento sobre o inteiro teor do 
acórdão”, afirmou Avenzoar.

De acordo com o coor-
denador, o PSOL tem até a 
próxima quinta-feira para 
apresentar recurso contra a 
decisão da Justiça Eleitoral.  

Renan Palmeira reafir-
mou que o partido não pre-
tende substituir a candidata 
Ana Júlia por outro nome da 
legenda e garante que a pro-
fessora apresentou a quita-
ção relacionada às eleições 
passadas para a Justiça Elei-
toral. 

O TRE terá até o dia 23 
deste mês para julgar todos 
os candidatos que foram in-
deridos pelos juízes dos Car-
tórios Eleitorais, foram mais 
de 800 impugnações.    

JUSTIÇA ELEITORAL

George Wagner
Da sucursal de Sousa

Ieda Maria Dantas, e pelo 
representante do Ministério 
Público, o promotor Fernan-
do Andrade. 

Na cidade, seis emisso-
ras de rádio, quatro FMs e 
duas de frequência AM irão 
transmitir diariamente, até o 
dia quatro de outubro, a pro-
paganda obrigatória. Nas de-
mais cidades, o Guia Eleitoral 
poderá ser transmitido pelas 
rádios comunitárias, desde 
que, com as adequações e 
controle estabelecidos pela 
justiça.

Três candidatos a prefei-
to e 93 candidatos a vereador 
participam das eleições em 
Sousa e a apresentação das 
propostas terão início com 
os candidatos que protago-
nizam a disputa majoritária.

Na disputa entre os 
candidatos a vereador pelas 
treze vagas na Câmara Mu-
nicipal, o guia começará com 

a Coligação Sousa Unida. Em 
seguida será a vez da Unidos 
por Sousa II e Unidos por 
Sousa I. A última coligação  
será Sousa Para Todos, que 
ainda continua a briga pela 
integração com o PT. 

O diretório estadual 
quer uma coligação com o 
PMDB e o diretório munici-
pal, que ganhou liminar na 
Justiça comum, não admite a 
união.

O guia eleitoral será le-
vado ao ar a partir do dia 21, 
deste mês, nas emissoras de 
rádio, das 7h às 7h30 e das 
12h às 12h30. Os candidatos 
a prefeito irão se apresen-
tar nas segundas, quartas e 
sextas e os candidatos a ve-
reador nas terças, quintas e 
sábados.

Uma reunião irá defi-
nir a emissora que irá gerar 
a propaganda eleitoral de 
Sousa. 

Foto: Arquivo



PMJP convoca 2.680 servidores
Acúmulo de cArgos
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Informações serão pres-
tadas, a partir de hoje, na 
Secretaria de Administração

o tiro no escuro do 
prefeito Veneziano
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A estratégia de daniella

O Tribunal Regional Eleitoral deverá julgar esta semana o 
recurso da deputada Daniella Ribeiro, que teve sua candidatura 
impugnada pelo juiz eleitoral de Campina Grande. O juiz diz 
que o vice de Daniella é do PT e o partido tem candidato 
próprio a prefeito de Campina Grande. A legislação diz que 
membros de um mesmo partido não pode figurar em coligações 
diferentes. 

Daniella deverá escolher um candidato a vice de sua família, 
possivelmente o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro. 

Seria a chapa pai e filha.

Couto é o cara

Cinquenta parlamentares representam o que há de melhor no 
Congresso em 2012, na avaliação dos jornalistas que acompanham 
as atividades da Câmara e do Senado. Ao todo, 33 deputados e 17 
senadores ficaram entre os melhores parlamentares do ano. Eles foram 
selecionados para as 11 categorias do Prêmio Congresso em Foco 
2012, que entra hoje em sua segunda e decisiva fase, com o início da 
votação na internet. 

Todos os 50 congressistas escolhidos pelos jornalistas já 
garantiram algum tipo de distinção no evento de premiação, que será 
realizado em Brasília em 8 de novembro: troféu, placa de homenagem 
ou certificado. Entre os detentores de mandato pelo Estado da Paraíba, 
apenas o deputado federal Luiz Couto (PT) está disputando o prêmio. 
Outra paraibana, Luíza Erundina, também figura entre os indicados, 
mas foi eleita pelo Estado de São Paulo.

Couto é ligado no seu mandato 24 horas por dia.

Quintans e a transposição

O deputado Assis Quintans (Democratas) está articulando uma visita 
de senadores da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará às obras 
de transposição de águas do Rio São Francisco para os quatro estados 
nordestinos. 

O deputado já esteve no local das obras por mais de uma vez e 
ficou impressionado com o estado de abandono em que se encontram os 
canteiros das construtoras. 

“Se não ficarmos em cima essa obra não sai e quem sai perdendo são 
os nordestinos”, afirma Quintans. 

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) está 
convocando os 2.680 servi-
dores municipais detectados 
em situação de acumulação 
de cargos a prestar escla-
recimentos. O comunicado 
pede para que os servidores, 
a partir de hoje, compareçam 
na Secretaria de Administra-
ção (Sead).

De acordo com a convo-
cação, assinada pela secretá-
ria de Administração, Rosa 
Gondim, foi preparado um 
calendário para as apresen-
tações. Entre os dias 14 e 20 
deste mês, os servidores lo-
tados na Secretaria de Saúde 
deverão prestar esclareci-
mentos sobre a legalidade na 
acumulação de cargos. Entre 
os dias 21 e 27, será a vez dos 
servidores da Educação. Por 
fim, os servidores das demais 
secretarias deverão se apre-
sentar entre os dias 27 e 31.

A relação nominal dos 
servidores em situação de 
acumulação está no site da 
PMJP (www.joaopessoa.
pb.gov.br), e o telefone para 
contato é 3218-9033. Os ser-
vidores deverão se apresen-
tar perante a Comissão de 
Acumulação de Cargos, situ-

O prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB), tem se dividido, nestas eleições de 2012, 
entre o apoio a sua candidata na cidade que comanda, a 
médica Tatiana Medeiros, e os aliados pelo interior do 
Estado, numa clara demonstração de trabalho para se 
credenciar a disputar o Governo do Estado em 2014. 

Veneziano tem dividido seu tempo da seguinte 
maneira, pelo menos até agora: durante a semana 
percorrer as ruas de Campina e faz campanha para 
Tatiana; nos finais de semana viaja para o interior da 
Paraíba para participar da campanha dos seus amigos e 
aliados. 

No primeiro final de semana de agosto, o prefeito 
escolheu viajar para a região de Cajazeiras, e ainda foi a 
Sousa e Pombal e depois foi visto na cidade de Patos na 
campanha da deputada Francisca Mota (PMDB). 

No último final de semana, a escolha foi a região 
polarizada por Princesa Isabel, onde participou de 
comício de Dominguinhos e Germana Diniz. Lá esteve 
misturado, até, aos tucanos do ex-prefeito Sydney 
Oliveira. 

Liderança política de peso em Campina Grande, 
Veneziano tem encontrado dificuldades para transferir 
votos para a candidata Tatiana Medeiros. Pelo menos 
é o que todas as pesquisas de opinião têm mostrado 
até agora, já que Romero Rodrigues (PSDB) e Daniella 
Ribeiro (PP) têm aparecido à frente da candidata do 
prefeito. 

Se perder a eleição em Campina Grande, Veneziano 
sabe que seu projeto de ser candidato ao governo em 
2014 encontrará sérias dificuldades de deslanchar. 

Por isso, ele percorre o interior do Estado na 
tentativa de ajudar a eleger prefeitos que, certamente, 
em 2014 lhe darão apoio. É um tiro no escuro, porque 
Campina é o segundo maior colégio eleitoral do Estado e 
tem peso decisivo nas eleições estaduais.

Foto: Divulgação

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba realizou ontem 
uma sessão especial para dis-
cutir e apresentar alternati-
vas ao reconhecimento dos 
direitos fundamentais dos 
homossexuais. O evento tam-
bém foi uma homenagem ao 
Dia Internacional da Consci-
ência Homossexual, comemo-
rado no dia 28 de junho.

 “A violência contra os 
gays é da conta de todos, ja-
mais da omissão”, declarou o 
deputado Frei Anastácio (PT), 
autor da sessão, ao discursar 
na tribuna sobre a violência 
contra a classe, que teve um 
aumento significativo este 
ano, levando a Paraíba ao se-
gundo lugar no ranking dos 
assassinatos em todo país.

O deputado destacou 
também que a sessão teve 
como objetivo criar um mo-

mento para que a sociedade 
reflita a cerca da atual reali-
dade brasileira. “Trago para 
esta Assembleia a reflexão e 
a aceitação. Este momento é 
o espaço para que cada um 
promova as ações e faça re-
verter essa realidade cruel”, 
frisou Frei Anastácio.

Gays, lésbicas, travestis 
e transexuais representam 
mais de 10% da popula-
ção mundial. No Brasil, são 
mais de 17 milhões de se-
res humanos discriminados, 
violentados, assassinados. 
Somente este ano, 165 gays 
foram mortos por homofo-
bia, em todo o país. A cidade 
de São Paulo lidera o ranking 
com 19 assassinatos, ape-
nas em 2012. A Paraíba é o 
segundo colocado com 15 
mortes, em 2011, quando 
ocorreram quatro crimes.

ada na Secretaria de Admi-
nistração, no Centro Admi-
nistrativo Municipal (CAM), 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h.

O objetivo da convoca-
ção não é punir o servidor, 
mas descentralizar paga-
mentos. Os casos que reve-
larem acumulações ilícitas 
se enquadrarão no que de-
termina a Constituição da 
República e terão que ter as 
distorções corrigidas.

O levantamento dos ser-
vidores municipais que estão 
acumulando cargos foi reali-
zado por meio de um cru-
zamento de informações do 
Sistema de Acompanhamen-
to da Gestão dos Recursos 

da Sociedade (Sagres), feito 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE).

Comissão
De acordo com a por-

taria nº 492, de 27 de ju-
lho deste ano, a secretária 
Rosa Gondim instituiu uma 
comissão especial para to-
mar as providências neces-
sárias para a regularização 
da situação dos servidores 
municipais com acumula-
ção de cargos públicos. A 
comissão é formada pelos 
servidores: Lilian Paiva 
Rocha Coelho, Marlene Ca-
bral de Lima, Rejane Lúcia 
Sousa Figueiredo, Mariana 
Pessoa Toscano de Brito 

Servidores prestarão esclarecimento à Prefeitura da Capital

Comissão da ALPB 
aprecia 20 matérias

AL discute consciência GLBT

Hoje, a partir das 9h30, 
a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba vai se reunir para 
apreciar e votar 20 matérias. 
Entre as matérias da pauta 
desta semana, 18 projetos de 
leis ordinárias e complemen-
tares, um projeto de resolu-
ção e um veto do Governo do 
Estado.

Entre os projetos de 
lei ordinária que vão es-
tar na pauta, será votado o 
1.101/2012, de autoria do 
deputado André Gadelha 
(PMDB), que pretende bene-
ficiar os idosos, portadores 
de deficiências e gestantes, 
pois visa obrigar a reserva de 
vagas nas praças de alimen-
tação dos shoppings cente-
res, restaurantes, galerias, 

lanchonetes e outros estabe-
lecimentos do setor gastro-
nômico. A relatora escolhida 
é a deputada Daniella Ribei-
ro (PP).

Outra matéria impor-
tante é o Projeto de Lei 
1.092, de autoria do deputa-
do Jutay Meneses (PRB), que 
tem o objetivo de melhorar o 
atendimento no setor da saú-
de em todo o Estado. Ele dis-
põe sobre o prazo máximo de 
sete dias para a realização de 
exames e consultas médicas, 
na rede pública, quando o 
paciente tiver idade igual ou 
superior a 60 anos.

 Após a análise pela CCJ, 
as matérias devem ser vota-
das durante sessão ordiná-
ria, na quarta-feira (15), no 
Plenário Deputado José Ma-
riz.

e Diego Domiciano Vieira 
Costa Cabral.

 
O que diz a legislação
De acordo com o inciso 

XVII do art. 37 da Constitui-
ção Federal de 1988, a proi-
bição de acumular cargos 
estende-se a empregos e fun-
ções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públi-
cas, sociedades de economia 
mista (e suas subsidiárias) e 
sociedades controladas, di-
reta ou indiretamente, pelo 
poder público.

 Observa-se, ainda, que o 
fato de o servidor licenciar-se, 
sem vencimentos, de um car-
go, emprego ou função públi-
ca, sendo este inacumulável, 
não o habilita a tomar posse 
em outro cargo, emprego ou 
função pública, pois caracte-
riza o exercício cumulativo de 
cargos, empregos e funções, 
vedado pela Constituição Fe-
deral, conforme o STF.

No entanto, é lícita a acu-
mulação de dois cargos de 
professor; professor e técni-
co ou científico; dois cargos e 
empregos privativos profis-
sionais de saúde; um cargo 
de juiz e outro de magistério; 
membro do Ministério Públi-
co com outro do magistério; 
e vereador mais outro cargo 
– contanto que haja compati-
bilidade de horários entre os 
serviços.

 Desde que a cam-
panha política teve 
início, no último dia 6 
de julho, a Ouvidoria 
do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PB) re-
cebeu em João Pessoa 
22 denúncias contra 
candidatos a prefeitos 
e vereadores que estão 
participando do pleito. 
O número revela que 
a cada dois dias uma 
nova denúncia é regis-
trada no órgão.

A estatística foi 
anunciada ontem pelo 
ouvisor eleitoral, o juiz-
-membro Sylvio Pelico 
Porto Filho, que reve-
lou que a maioria das 
denúncias está relacio-
nada à propaganda de 
rua. Com o objetivo de 
estabelecer ligação com 
o público e ampliar a 
fiscalização contra pro-
pagandas irregulares, 
o TRE vai lançar hoje a 
campanha “Não Deixe 
Passar em Branco”.

“Com a partici-
pação do cidadão, 
encaminhando e 
contribuindo no en-
caminhamento de de-
núncias, sugestões e 
reclamações, a Justiça 
funciona muito melhor 
e isso é muito positivo 
para o processo eleito-
ral em geral”, destacou 
o juiz que coordena a 
Ouvidoria Eleitoral. O 
lançamento da campa-
nha será realizado às 
16h, na Sala de Sessão 

do Pleno.
Sobre os tipos de 

denúncias recebidas no 
órgão, foram registra-
das sete propagandas 
irregulares de rua; três 
sobre conduta vedada 
a gestores públicos em 
período eleitoral; dois 
registros de candida-
tura com conta repro-
vada; duas denúncias 
sobre distribuição de 
brindes; e duas propa-
gandas irregulares de 
mídia.

Sylvio afirmou que 
a Ouvidoria é mais uma 
porta de acesso para o 
cidadão e, consequen-
temente, mais um me-
canismo de transparên-
cia que a Justiça oferece 
para melhor funcio-
namento das eleições. 
“O cidadão precisa ter 
acesso às informações 
para poder fazer suas 
sugestões, reclamações 
e, ao mesmo tempo, 
contribuir com o tra-
balho da Justiça Eleito-
ral”, ressaltou. 

Ele comentou ain-
da que a participação 
da imprensa também 
tem sido muito impor-
tante para o trabalho 
da Ouvidoria e do TRE. 
“Estamos contando 
com o apoio de divul-
gação, transmitindo 
tudo o que é possível 
sobre a campanha e le-
vando a Ouvidoria ao 
conhecimento da cida-
dania”, concluiu.

Ouvidoria registra uma 
denúncia a cada 2 dias

ProPAgANdA eleITorAl



MENSALÃO

Advogado de Jefferson pede 
ao STF que abra processo 
contra o ex-presidente

Lula é acusado de ser o “mandante”
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Brasília - O advoga-
do Luiz Fernando Corrêa 
Barbosa afirmou que o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva era o mandante do 
esquema conhecido como 
“mensalão” e pediu ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
que abra processo contra ele. 
Barbosa defende o ex-depu-
tado e atual presidente do 
PTB, Roberto Jefferson.

Barbosa destacou que 
três ex-ministros são réus, 
José Dirceu, Luiz Gushiken e 
Anderson Adauto, mas res-
saltou que eles eram apenas 
auxiliares do ex-presidente. 
“Ele (Lula) não só sabia como 
ordenou o desencadeamento 
de tudo isso que essa ação 
penal discute aqui. Ele orde-
nou. Aqueles ministros eram 
só auxiliares”

O advogado citou a expo-
sição de Roberto Gurgel, pro-
curador-geral da República, 
de que o esquema ocorria 
no Palácio do Planalto. Para 
o advogado, dizer que Lula 
não sabia é uma ofensa ao 
ex-presidente. “Claro que sua 
excelência (Gurgel) não pode 
afirmar que o presidente da 
República fosse um pateta, 
um deficiente, que sob suas 
barbas estivesse acontecen-
do tenebrosas transações e 
ele não soubesse nada”.

Barbosa destacou que 
Jefferson contou a Lula so-
bre o esquema e disse que 
este não tomou nenhuma 
medida para investigá-lo. 
Destacou que uma certidão 
emitida pela então chefe da 
Casa Civil Dilma Rousseff, 
atual presidente da Repúbli-
ca, dava conta que nenhum 
procedimento foi aberto a 
mando de Lula.

O advogado afirmou 
que as provas apresentadas 
pela PGR são fracas porque 
o “mandante” ficou de fora e 
previu um “festival de absol-
vições”. Destacou que Lula 
responde a uma ação civil 
pública relativa a uma su-
posta ação em favor do BMG 
para a concessão de crédi-
to consignado a aposenta-
dos e pensionistas. O BMG 
é um dos bancos que fez os 
empréstimos que serviram 
para o pagamento a parla-
mentares.

O defensor de Jefferson 
pediu que a ação penal do 
mensalão seja convertida 
em diligência para que Lula 
seja investigado ou que se 
abra outro processo contra 
o ex-presidente. “Não é pos-
sível que um escândalo dessa 
dimensão passe lotado por 
essa Suprema Corte. Normas 
há, e essa decisão se pede”. 

Após duas semanas, o 
julgamento do mensalão 
entra na reta final esta se-
mana, com o início dos vo-
tos dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
A previsão é que a partir de 
quarta ou quinta-feira o re-
lator do processo, Joaquim 
Barbosa, comece a votar 
pela condenação ou absol-
vição dos 38 réus do pro-
cesso. Antes, o colegiado vai 
ouvir as sustentações orais 
de 13 advogados de acusa-
dos na ação penal.

Fernando César Oliveira
Da Agência Brasil

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Eleitor terá 
12 chances 
para identificar 
digital na urna 

Curitiba – Cerca de 1,5 
mil eleitores participaram 
de uma simulação com as 
urnas biométricas em Curi-
tiba, o equivalente a 26,5% 
dos 5,9 mil convidados por 
correspondência pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE) 
do Paraná para participar 
do teste no último fim de se-
mana. Dos participantes, 78 
pessoas (8%) não tiveram 
as impressões digitais reco-
nhecidas pelo equipamento.

A fonoaudióloga Edna 
dos Anjos, de 64 anos, teve 
a impressão digital reconhe-
cida depois de 12 tentativas. 
“Sou uma mulher invisível”, 
brincou ela dirigindo-se aos 
mesários. “Tenho a pele dos 
dedos muito fina. Trabalhei 
muito com pintura de qua-
dros, usava muito solvente 
para limpar as mãos”, contou 
a fonoaudióloga, que enfren-
tou dificuldades para reno-
var a carteira de motorista 
no Departamento de Trânsi-
to (Detran) do Paraná. 

Os mesários das cidades 
que utilizarão as urnas bio-
métricas nas eleições deste 
ano farão até 12 tentativas 
de identificação do eleitor 
– três em cada dedo pole-
gar e indicador, de ambas 
as mãos. Se não houver su-
cesso, o eleitor terá que ser 
identificado por meio de um 
documento oficial com foto.

“A ideia é acelerar a elei-
ção, esperamos um proces-
so de votação mais rápido”, 
disse o presidente do TRE 
do Paraná, desembargador 
Rogério Kanayama. “Esta-
mos observando dificuldade 
na identificação das digitais 
das pessoas de maior idade.”

Kanayama lembrou que 
as seções eleitorais terão ál-
cool em gel e lenços umedeci-
dos disponíveis aos eleitores, 
itens que tendem a facilitar o 
funcionamento do leitor bio-
métrico acoplado à urna ele-
trônica. “De qualquer forma, 
recomendamos que as pes-
soas levem seus documentos 
de identidade para votar. Se 
não for possível a leitura (das 
digitais), elas votarão no sis-
tema tradicional, com a apre-
sentação de documentos”, 
informou.

O médico veterinário 
Bernardo Mansur Shima-
leski, de 25 anos, teve sua di-
gital identificada após nove 
tentativas. “Demorou um 
pouco, imaginei que fosse 
mais rápido”, disse o veteri-
nário. A professora Marlene 
Hoffmann, de 65 anos, teve 
mais sorte, pois sua impres-
são digital foi identificada 
na primeira tentativa. “Essa 
medida vai ajudar a comba-
ter as fraudes”, disse.

O servidor público Gér-
son Koch, de 61 anos, tam-
bém não teve dificuldades 
para ser identificado. “É 
perfeito. Ninguém vai po-
der votar no lugar de outra 
pessoa”, avaliou Koch. “Isso 
poderia ainda permitir o 
voto em trânsito, em qual-
quer lugar.”

TSE recebe primeiros recursos sobre registros

Defesa do Bispo Rodrigues diz que dinheiro pagou dívida

CANDIDATURAS

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) já recebeu 26 
recursos contra decisões dos 
Tribunais Regionais Eleito-
rais (TREs) sobre pedidos 
de registros de candidaturas. 
Os recursos especiais eleito-
rais foram interpostos por 
candidatos, coligações e pelo 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE).

Pedindo a concessão 
do registro, são 16 recursos, 
enquanto outros 10 ques-
tionam candidaturas já au-
torizadas. O levantamento 
foi feito com base nos dados 
atualizados até as 17h do úl-
timo domingo.

Vereador
A maioria dos recursos 

trata de pedidos de registro 
de candidatura para o cargo 
de vereador. Do total de 19 
recursos que tratam da elei-
ção para vereador, 10 deles 
questionam a concessão do 
registro de candidatura, ou 
seja, os candidatos tiveram o 
registro deferido, mas a deci-
são está sendo questionada 
no TSE pelo Ministério Públi-
co Eleitoral. Os nove recur-

sos restantes são de pessoas 
que tiveram negado o pedido 
para concorrer às vagas das 
câmaras legislativas munici-
pais.

Prefeito
Apenas três recursos 

tratam de candidaturas ao 
cargo de prefeito. Um dos 
recursos foi apresentado por 
adversários que contestam a 
concessão do registro de can-
didatura, enquanto os outros 
dois recursos tentam rever-
ter decisões que negaram a 
participação na eleição.

Para a disputa de vice-
-prefeito, o TSE recebeu, até 
o momento, apenas um re-
curso contra o indeferimento 
do pedido de registro.

Formalidade
Três recursos apontam 

irregularidades formais no 
envio dos pedidos de regis-
tro de candidaturas. Em um 
deles, o MPE questiona o fato 
de uma coligação formada 
por dois partidos ter enviado 
a lista de candidatos ao car-
go de vereador contendo in-
tegrantes de apenas uma das 

legendas. Neste caso, cabe 
ressaltar que, quando um 
partido concorre sozinho, 
ele pode formar uma lista 
de candidatos em número 
correspondente a até 150% 
do total de vagas em dispu-
ta. Já quando está coligado, 
esse percentual sobe para 
200% do total de cadeiras 
disponíveis, isso para garan-
tir a participação ampla dos 
membros das agremiações 
que compõem a coligação.

Outro recurso foi apre-
sentado por um partido (re-
presentação municipal) que 
teve o Demonstrativo de Re-
gularidade de Atos Partidá-
rios (DRAP) indeferido, pois 
a pessoa que assinou o docu-
mento enviado à Justiça Elei-
toral não teria legitimidade 
para subscrevê-lo.

O terceiro recurso envol-
ve uma coligação formada por 
quatro legendas, em âmbito 
municipal. Neste caso, o repre-
sentante de um dos partidos 
não assinou a ata da convenção 
partidária que tratou da forma-
ção da coligação e, com isso, a 
agremiação foi declarada inap-
ta para integrar a chapa.

Estados
Minas Gerais lidera a 

lista de recursos já encami-
nhados ao TSE. São nove re-
cursos de mineiros que con-
correm ao cargo de vereador. 
Em seguida está o Paraná, 
com seis processos, também 
sobre a disputa no Legisla-
tivo. São Paulo e Goiás têm 
quatro recursos cada. Finali-
zam a lista os Estados o Rio 
de Janeiro, Bahia e Espírito 
Santo, com um recurso cada.

Julgamentos
Nas eleições municipais, 

como a deste ano de 2012, os 
pedidos de registro de can-
didaturas para os cargos de 
prefeito e vereador são anali-
sados primeiramente pelo juiz 
eleitoral responsável pelo mu-
nicípio. Aqueles que tiveram 
o pedido negado ou que não 
concordam com deferimento 
do registro do adversário, po-
dem recorrer aos TREs e, após 
a decisão destes, ao TSE. Os 
partidos políticos, as coliga-
ções e o MPE também podem 
apresentar recursos contra as 
decisões sobre os registros de 
candidaturas.

Advogado de Roberto Jefferson disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) não só sabia como ordenou o mensalão

Brasília – O advogado 
Bruno Braga, que defende o 
ex-deputado federal Bispo 
Rodrigues (PL-RJ) no julga-
mento do mensalão, disse 
ontem que os R$ 150 mil 
entregues ao parlamentar 
em 2003 se destinavam à 
quitação de dívidas de cam-
panha do PT. Braga foi o pri-

meiro advogado a ocupar a 
tribuna na retomada do jul-
gamento da Ação Penal 470 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), na segunda-feira.

Segundo Braga, a dívi-
da petista surgiu no segun-
do turno da campanha pre-
sidencial de 2002, quando 
o PL-RJ (hoje PR) decidiu 
apoiar o então candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva. A 
primeira opção da legen-

da, Anthony Garotinho, não 
passou do primeiro turno.

“Mesmo após o com-
promisso de ajudar o PT, 
o presidente do PT no Rio 
de Janeiro não deu qual-
quer ajuda financeira ou 
material de campanha”, ex-
plicou Braga. Procurado, o 
presidente nacional do PL, 
Valdemar Costa Neto, disse 
para a campanha continuar 
porque os acertos viriam 

depois, segundo narrou o 
advogado.

Bruno Braga disse que 
a dívida só foi quitada pelo 
PT no final de 2003, e que o 
valor é justamente o que o 
Ministério Público Federal 
(MPF) considera, de acor-
do com o que consta da de-
núncia, como pagamento do 
mensalão. Para o advogado, 
a interpretação é errônea.

Eduardo Bresciani
Da Agência Estado
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Mursi demite ministro da Defesa e
reduz poder dos generais no Egito

   

Os dois terremotos 
que abalaram o noroeste 
do Irã no último sábado 
deixaram 306 mortos, em 
sua maioria mulheres e 
crianças, e 3.037 feridos, 
anunciou a ministra da 
Saúde, Marzieh Vahid Das-
tjerdi, no Parlamento. Ela 
afirmou que entre os cor-
pos transportados para os 
necrotérios da região esta-
vam 219 mulheres e crian-
ças, além de 49 homens. A 
imprensa estatal informou 
que alguns cadáveres fo-
ram enterrados no local da 
tragédia.

De acordo com Vahid 
Dastjerdi, dos 3.037 feri-
dos, 2.011 foram atendi-
dos no local e os demais 
levados para os hospitais 
da região. Os dois terre-
motos, de 6,3 e 6,4 graus 
de magnitude, afetaram 
no sábado, com poucos 

minutos de intervalo, a 
região montanhosa de 
Varzeghan, Ahar e Heris, 
na província de Azerbaijão 
Oriental, noroeste do Irã.

“A maioria das vítimas 
morreu nos primeiros mo-
mentos do terremoto por-
que muitas casas da região 
são de terra e, com o peso 
dos tetos, as vítimas não 
tiveram qualquer chance”, 
explicou aos parlamenta-
res Hosein Gadami, diretor 
do departamento de crise 
do ministério do Interior. 
“Nossa prioridade era a 
busca de sobreviventes 
nos escombros. No domin-
go, confirmamos que não 
havia mais corpos, nem 
sobreviventes nos escom-
bros”, completou.

O governo decidiu 
conceder uma ajuda rá-
pida aos moradores da 
região para que possam 

reconstruir suas casas. O 
primeiro vice-presidente 
iraniano, Mohamad Reza 
Rahimi, anunciou que cada 
família afetada receberá 
40 milhões de rials (US$ 2 
mil) de ajuda direta e um 
empréstimo, com juros de 
4%, de 100 a 120 milhões 
de rials (entre US$ 5 mil e 
US$ 6 mil) para reconstruir 
as residências.

“Mais de 10 mil ca-
sas sofreram danos na 
região”, disse Rahimi. Ga-
dami já havia anunciado 
que o governo pretendia 
criar facilidades para a 
construção de 20 mil casas 
na região. Segundo o pre-
sidente do Crescente Ver-
melho Iraniano, Abdolho-
sein Faguih, 230 vilarejos 
ficaram entre 70% e 100% 
destruídos. A organização 
humanitária distribuiu 
8.700 barracas e 11.900 

cobertores, além de comi-
da e água. “Recebemos 
propostas de ajuda de vá-
rios países, especialmente 
da Turquia, Cingapura e 
Taiwan, mas, como temos 
homens e mulheres sufi-
cientes, não precisamos 
de ajuda estrangeira. Mas 
agradecemos as ofertas”, 
disse Faguih. O Crescente 
Vermelho turco, no entan-
to, anunciou ter enviado 
20 toneladas de ajuda e 34 
voluntários ao Irã.

Estados Unidos, Suíça 
e Alemanha também ofe-
receram ajuda. O Irã está 
situado sobre falhas geoló-
gicas importantes e sofreu 
terremotos devastadores 
ao longo de sua história. 
O mais importante dos úl-
timos anos, em dezembro 
de 2003, matou 31 mil pes-
soas em Bam (sul), 25% da 
população da cidade.

Irã confirma 306 mortos e mais de 
3 mil feridos em dois terremotos

TRAGÉDIA

Uma mulher caminha entre os escombros na cidade de Varzaqan, no Irã, que foi atingida pelos terremotos do último sábado

Um homem armado 
abriu fogo contra a universi-
dade Texas A&M em College 
Station, no Texas, matando ao 
menos duas pessoas --entre 
elas um policial-- e morrendo 
após ser baleado nesta segun-
da-feira, de acordo com a po-
lícia.

 Segundo a polícia, o ho-
mem chegou a ser detido, mas 
morreu em consequência dos 
ferimentos.

 Anteriormente, a polícia 
havia informado que a ação 
teria deixado “vários feridos”, 
sem detalhar o número exa-
to. “Nós temos várias pessoas 
baleadas”, disse a porta-voz da 
polícia Rhonda Seaton à rede 
de TV americana CNN.

 A polícia indicou que o 
suspeito começou a disparar a 
partir de uma casa próxima ao 
campus, na qual se escondeu 

antes de ser detido. College 
Station fica 144 quilômetros 
ao noroeste de Houston. 

Tiros em cinema
O ataque a tiros ocorre 

menos de um mês depois que 
o estudante James Holmes, 24, 
abriu fogo em um cinema de 
Aurora, subúrbio de Denver 
(Colorado), durante a exibição 
do filme do Batman --”O Ca-
valeiro das Trevas Ressurge, 
matando 12 pessoas e ferindo 
outras 50.

 No último dia 5, outras 
sete pessoas morreram após 
ataque em um templo sikh de 
Milwaukee, no Estado ameri-
cano de Wisconsin.

 Os casos trouxeram à 
tona lembranças do massacre 
de 1999 na escola Columbine, 
em Littleton, a menos de 30 
quilômetros de Aurora. 

Atirador mata dois em 
universidade do Texas

ESTADOS UNIDOS

Quatro em cada dez 
guerrilheiros das Forças Ar-
madas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc) e do Exér-
cito de Libertação Nacional 
(ELN) são menores de idade, 
revelou nesta segunda-feira 
a autora de um relatório so-
bre recrutamento infantil no 
país andino.

Natalia Springer - ana-
lista política e colunista em 
vários veículos de imprensa 
locais - antecipou em uma 
entrevista à rádio RCN alguns 
números do relatório “Como 
cordeiros entre lobos”, que 
apresenta na quarta-feira 
no Instituto Colombiano de 
Bem-estar Familiar (ICBF). 
“Atualmente, pelo menos 
quatro de cada dez comba-

tentes das Farc e do ELN são 
crianças”, advertiu Natalia ao 
alertar que o recrutamento 
infantil cresceu 17% nos úl-
timos quatro anos.

Segundo o estudo, as 
Farc têm maior responsa-
bilidade neste crime de le-
sa-humanidade em termos 
absolutos, enquanto o ELN é 
o que mais recruta em parâ-
metros relativos. “Não temos 
todos os dados das bacrim 
(como o governo denomina 
as organizações criminosas 
de narcotraficantes herdei-
ras das estruturas paramili-
tares), mas achamos que es-
tariam recrutando mais que 
as guerrilhas juntas”, alertou 
a investigadora.

Para estabelecer esses 

dados, Natalia disse que fo-
ram analisadas as bases de 
dados dos ex-combatentes 
as datas de ingresso em cada 
grupo, e se examinou no 
tempo a tendência do recru-
tamento. “Mais da metade 
dos adultos ex-combatentes 
das Farc ingressou menor de 
idade”, disse, e ressaltou que 
“jamais, em nenhum caso, o 
recrutamento leva em conta 
a vontade das crianças”.

Com o estudo, a analista 
busca questionar o número 
total de menores envolvidos 
no conflito armado colom-
biano, que durante anos foi 
estimado em 13 mil, e que 
sua pesquisa leva a crer que 
a quantidade é ainda maior. 
“Neste momento achamos 

que pelo menos 18 mil estão 
combatendo em grupos ar-
mados ilegais e organizações 
criminosas e pelo menos 100 
mil estão vinculados a seto-
res da economia ilegal”, de-
nunciou Natalia. Além disso, 
expressou sua preocupação 
com o fato de serem utiliza-
dos como “bala de canhão”, 
ou seja, para atividades pe-
rigosas, como fabricar, trans-
portar e localizar minas arte-
sanais.

O exército denunciou há 
dois meses que as Farc camu-
flavam e usavam menores de 
idade conhecidos como “pisa 
suave” para colocar as minas, 
com treinamentos cruéis que 
tendem a desumanizar o 
conflito. 

Estudo denuncia o uso de 
menores por guerrilheiros

NA cOlômbIA

Foto: Divulgação

Cairo -  A disputa entre 
o recém-empossado gover-
no civil e islamista do Egito e 
os militares pelo controle do 
país sofreu uma reviravolta 
ontem quando o presiden-
te Mohamed Mursi demitiu 
ninguém menos que os mais 
importantes generais do Su-
premo Conselho das Forças 
Armadas (Scaf). Entre out-
ros oficiais, foram exoner-
ados o poderoso ministro 
da Defesa e líder do Scaf, 
marechal Mohamed Hus-
sein Tantawi, e o chefe do 
Estado-Maior das Forças Ar-
madas, general Sami Anan - 
dois velhos ícones do regime 
do ditador deposto Hosni 
Mubarak.

Mas o presidente foi 
ainda mais longe. Nomeou o 
proeminente juiz Mahmoud 
Mekki vice-presidente e, numa 
inesperada demonstração de 
força política, revogou uma 
declaração constitucional 
baixada pelos militares em 
junho para limitar os poderes 
da presidência. Assim, toda a 
hegemonia até então nas mãos 
dos generais está agora sob a 
tutela do presidente.

É difícil pensar numa 
forma de evitar isso, con-
siderando a falta de al-
ternativas e a bagunça no 
Egito, mas Mursi tem efeti-
vamente, no papel, poderes 
ditatoriais. Isso vai chamar 
a atenção sobre como ele vai 
usar esses poderes, especial-
mente porque a última coisa 
que o Egito precisa é de um 
governo incapaz de tomar 
decisões e resolver proble-
mas urgentes, simplesmente 
porque o Parlamento não 
está ativo - observou o ana-
lista Issandr el-Amrani, rad-
icado no Cairo.

A manobra surpreendeu 
egípcios e analistas. Primei-
ro, porque há dúvidas sobre 
sua legalidade - e sobre quem 
manda mais. O Parlamento 
foi dissolvido em junho pelos 
militares com o respaldo da 

Justiça. Os poderes do presi-
dente estavam limitados pe-
los generais e, de repente, o 
presidente se rebelou contra 
todas essas restrições, reto-
mando as rédeas de uma con-
turbada transição.

Analistas acreditam que 
a até agora inexplicada ofen-
siva terrorista que, na semana 
passada, matou 16 militares 
egípcios no Deserto do Sinai 
foi a oportunidade de que 
Mursi precisava para confron-
tar os generais transformados 
num indesejável resquício da 
era Mubarak.

Os generais exonerados 
se transformarão, a partir 
de hoje, em “conselheiros da 
Presidência” - o que reforçou 
as suspeitas de que a apo-
sentadoria forçada fora, na 
verdade, negociada.

À noite, milhares de 
partidários da religiosa Ir-
mandade Muçulmana - e de 
seu braço político, o partido 
governista Justiça e Liber-
dade - foram à Praça Tahrir 
comemorar o afastamento 
dos militares. Num pronun-
ciamento na TV estatal, um 
eloquente Mursi negou que 
as medidas visavam a “en-
vergonhar instituições ou 
limitar liberdades”.

Não tive a intenção de 
mandar uma mensagem 
negativa a ninguém; meu ob-
jetivo é o benefício da nação 
e de seu povo - disse ele num 
bem alinhavado discurso 
que não deixou de tecer elo-
gios às Forças Armadas.

Apesar das muitas dúvi-
das sobre a motivação das 
mudanças, Issandr el-Am-
rani destaca a nomeação 
de Mahmoud Mekki para a 
vice-presidência. Irmão do 
ministro da Justiça, Ahmed 
Mekki, ele é um conheci-
do crítico da interferência 
política no Judiciário.

Essa indicação pode 
ajudar Mursi em sua batalha 
contra os altos escalões do 
Judiciário - apontou o ana-
lista, referindo-se ao poder 
ainda amplamente domi-
nado por figuras nomeadas 
pelo então ditador Hosni 
Mubarak.

mUNDO

o recém-empossado governo 
trava uma disputa com os 
militares pelo controle do pais
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Treze contrata mais
um reforço para a 
Série C do Brasileiro

As 17 medalhas foram
recorde em Olimpíadas e 
país terminou em 220 

Cada medalha teve custo de
R$ 123,5 milhões ao Brasil

Com o encerramento das 
competições neste domingo, 
o Brasil bateu em Londres o 
seu recorde no total de me-
dalhas em uma edição dos 
Jogos Olímpicos. Foram 17 
aparições no pódio em Lon-
dres. Por trás da marca, po-
rém, está também o maior 
investimento do governo na 
história de um ciclo olímpico: 
com apenas duas medalha a 
mais que o recorde anterior, 
o preço de cada conquista in-
flacionou em 54,3% e chegou 
a R$ 123,5 milhões.

A preparação dos 258 
atletas inscritos em 27 mo-
dalidades custou R$ 2,1 bi-
lhões. Esses números levam 
em conta os investimentos 
governamental, incluindo Lei 
de Incentivo ao Esporte, ver-
bas do Ministério do Esporte, 
patrocínio de sete empresas 
estatais e Lei Agnelo Piva, 
durante o ciclo olímpico de 
2012. O número é maior que 
os R$ 1,2 bilhão investidos 

no esporte olímpico nacional 
entre 2005 e 2008, levando 
em conta também apenas in-
vestimento governamental.

Com isso, cada um dos 
três ouro, cinco prata e nove 
bronze que os atletas ver-
de-amarelo faturaram nas 
últimas três semanas na In-
glaterra teriam sido resul-
tado de R$ 123,5 milhões 
em investimento cada. Para 
Pequim, foram R$ 80 mi-
lhões por pódio, aumento de 
54,3%.

Com o desempenho em 
Londres, o Brasil terminou os 
Jogos Olímpicos na 22ª posi-
ção no quadro de medalhas.

Os melhores resultados 
em número de medalhas do 
país até estes Jogos (15) ha-
viam sido registrados em 
Atlanta-1996 (três ouro, três 
prata e nove bronze) e Pe-
quim-2008 (três ouro, quatro 
prata e oito bronze).

No entanto, a melhor 
colocação do país em um 
quadro de medalhas olímpi-
co, 16ª, aconteceu em Ate-
nas-2004, graças ao número 
maior de ouro.

Agora o país tem quatro 
anos para trabalhar seus atle-
tas e conseguir o almejado 
melhor desempenho em sua 
história olímpica dentro de 
casa, no Rio de Janeiro-2016.

OURO:

Ginástica Artística: Arthur Zanetti - Argolas
Judô: Sarah Menezes - categoria até 48 kg
Vôlei Feminino

PRATA:

Boxe: Esquiva Falcão (categoria até 75 kg)
Futebol Masculino
Natação: Thiago Pereira - 400 metros medley
Vôlei de Praia: Alison e Emanuel
Vôlei Masculino

BRONZE:

Boxe: Adriana Araújo (categoria até 60 kg)
Yamaguchi Falcão (categoria até 81 kg)
Iatismo: Robert Scheidt e Bruno Prada - Classe Star
Judô: Felipe Kitadai - categoria até 60 kg
Mayra Aguiar - categoria até 78 kg

Rafael Silva - categoria acima de 100 kg
Natação: César Cielo - 50 metros livres
Vôlei de Praia: Juliana e Larissa
Pentatlo Moderno: Yane Marques

Medalhas

Pais  Total

1- ESTADOS UNIDOS 46 29 29 104
2 - CHINA 38 27 23 88
3 - REINO UNIDO 29 17 19 65
4 - RÚSSIA 24 26 32 82
5 - COREIA DO SUL 13 8 7 28
6 - ALEMANHA 11 19 14 44
7- FRANÇA 11 19 12 34
8 - ITÁLIA 8 9 11 28
9 - HUNGRIA 8 4 5 17
10 - AUSTRÁLIA 7 16 12 35
18 - Brasil 3 5 9 17

Foram 35 finais 
olímpicas em Londres 
para os brasileiros. 
Seis a menos que em 
Pequim-2008. Se no 
número de medalhas o 
desempenho foi quase 
o mesmo, 15 quatro 
anos atrás e 16 na edi-
ção britânica, o COB 
(Comitê Olímpico Bra-
sileiro) não escondeu 
a decepção em seu ba-
lanço com modalida-
des que já trouxeram 
mais medalhas para o 
Brasil. 

O maior "ponto 
de atenção para Rio-
2016", nas palavras 
do presidente Carlos 
Arthur Nuzman, é o 
atletismo, que saiu 
sem nenhuma meda-
lha pela primeira vez 
em 20 anos. Apesar 
das medalhas de pra-
ta de Thiago Pereira 
e o bronze de César 
Cielo, o comitê tam-
bém esperava mais da 
natação. O bronze de 
Robert Scheidt e Bru-
no Prada também foi 
pouco, assim como a 
falta de uma final se-
quer para a equipe de 
ginástica feminina.

No caso da ginás-
tica, Nuzman, nor-

malmente comedido, 
escancarou o proble-
ma. "Existe uma briga 
política de dirigentes 
e isso atrapalhou as 
atletas", disse em sua 
breve participação na 
conversa com os jorna-
listas. Ele aproveitou 
para exaltar a entrada 
da ginástica masculina 
e do boxe entre as mo-
dalidades em que os 
brasileiros começaram 
a ter uma história mais 
sólida.

"Estamos satisfei-
tos com o resultado, 
é mais ou menos o es-
perado. A gente perde 
uma medalha aqui, ga-
nha outra ali. Muitos 
campeões mundiais 
de vários países, assim 
como a gente, chega-
ram aqui como favori-
tos em algumas provas 
e perderam", comen-
tou. A expectativa para 
Rio-2016 é de que pelo 
menos 10 modalida-
des tragam medalhas e 
que o Brasil fique entre 
os 10 mais vitoriosos 
nos Jogos.

Os Jogos repre-
sentam uma oportuni-
dade para investir no 
desenvolvimento do 
Brasil. 

COB lamenta resultados
negativos no atletismo

O vôlei masculino voltou a ficar com a prata

O futebol masculino foi a maior decepção ao ser derrotado na final Yane Marques, no pentatlo moderno, conquistou o bronze

Esquiva Falcão ganhou a prata no boxe, categoria até 75 Kg

As meninas da seleção de vôlei arrassaram as norte-americanas na final e conquistaram o ouro pela segunda vez, repetindo Pequim

Medalhistas

Entenda as contas
Investimentos  Valor
Lei de Incentivo ao Esporte  R$ 433 mi
Ministério do Esporte  R$ 644 mi
Patrocínio de estatais  R$ 520 mi
Lei Agnelo Piva  R$ 550 mi
Total R$ 2,1 bilhões

FOTOS: Washington Alves/AGIF/COB
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Hulk se junta a Mazinho e
Zé Marco na galeria de prata
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AMADOR

Paraíba agora tem três
medalhas com duas no
futebol e uma no vôlei

O Campinense segue 
irritando os seus milhares 
de torcedores no Campe-
onato Brasileiro da Série 
D e no seu quarto jogo 
em casa voltou a mostrar 
um futebol de time que 
não tem condição alguma 
de ir mais longe. Nos 
quatro jogos em Campina 
Grande - venceu três e empatou um - não conse-
guiu passar confiança ao seu torcedor e agora se 
vê numa situação complicada, seriamente ameaça-
do de encerrar a temporada mais cedo. A diretoria 
fez a sua parte ao contratar um elenco capaz de 
conquistar grandes vitórias, mas dentro de campo 
não está correspondendo. O empate de 1 a 1 diante 
do Ypiranga expôs a fragilidade do time que agora 
depende de uma vitória do Baraúnas sobre o Hori-
zonte na próxima rodada para continuar sonhando 
com a vaga para a segunda fase.

Pisou na bola

Futebol volta a ser
a grande decepção

O futebol olímpico nos trouxe outra frustração com 
a derrota para o México, sábado passado. O ex-joga-
dor Romário está atribuindo a derrota ao técnico Mano 
Menezes, o que eu não concordo. Ele pode ter cometido 
alguns equívocos na escalação, mas os jogadores es-
trelados não renderam, então a culpa é de todo o grupo 
e não de Mano Menezes, embora não tenha nenhuma 
simpatia pelo atual comandante da seleção até porque 
o meu preferido se chama Luiz Felipe Scolari. Não vi o 
segundo tempo do jogo, pois estava seguindo viagem à 
Campina Grande, onde fui trabalhar no jogo Campinense 1 
x 1 Ypiranga.

Como justificar uma derrota para o México numa 
final de Olimpíada? No comentário da última quinta-feira 
falei da obrigação da medalha de ouro diante dos fracos 
adversários em Londres, senão vejamos: Egito, Nova 
Zelândia, Bielorussia, Honduras, Coreia do Sul e México. 
Como se vê nenhuma potência mundial no nosso caminho 
e mais uma vez fracassamos. A tão sonhada medalha de 
ouro no futebol ficou para 2016, no Rio de Janeiro.

Na verdade, não foi só o futebol que nos decep-
cionou na Olimpíada. Esperava-se mais do atletismo e 
da natação que só brilhou mesmo com Tiago Pereira na 
prata nos 400m medley e César Cielo que ficou com o 
bronze nos 50m livres. O atletismo foi um fiasco, onde 
Maurren Maggi não justificou todo o seu cartaz. Até 
o vôlei de praia, grande favorito ao ouro, ficou com a 
prata no masculino com Emanuel e Alison, já que Ricardo 
e Pedro nem chegaram as semifinais. Aumentamos o 
número de medalhas numa Olimpíada, mas estamos longe 
de encantar os brasileiros. Quem sabe não damos a volta 
por cima em casa, em 2016

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Quatro gols em dois jogos e 
Vágner Love reencontrou o 
caminho das redes. Ele fez 
dois na vitória sobre o Figuei-
rense por 2 a 0 e mais dois 
no triunfo diante do Náutico 
também pelo mesmo placar.

Vágner Love

Quem está fazeno o dever de casa e muito bem é o Galo. 
Afiou os esporões e já está fora da zona de rebaixamen-
to. No domingo passado, venceu o Guarany-CE por 3 a 1 e 
deixou a sua torcida ainda mais eufórica e confiante em 
outros bons resultados na Série C. É assim que se faz.

A equipe de Guarabira perdeu 
a sua primeira partida no 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão - 2 a 0 para 
o Atlético em Cajazeiras - e 
precisa se recuperar para 
manter o seu favoritismo.

Desportiva

Treze faz bonito

O Botafogo deu um passo importante para conquistar a 
única vaga para as disputas da Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior de 2013 ao vencer o Treze. O resultado de 1 a 0 
não me surpreendeu e acho que vai dar Botinha também 
no segundo jogo em Campina Grande.

Botafogo

A participação da Pa-
raíba nas Olimpíadas de 
Londres não foi bem aquela 
que o torcedor paraibano 
esperava. Dos cinco atle-
tas do Estado, apenas um 
conseguiu trazer uma me-
dalha de prata. Foi o joga-
dor Hulk, que fez parte da 
Seleção Brasileira de Fute-
bol, que perdeu na decisão 
da medalha de ouro para o 
México, por 2 a 1. 

Hulk acabou entrando 
para uma galeria muito pe-
quena de medalhistas pa-
raibanos em Olimpíadas. O 
primeiro a conquistar uma 
medalha de prata foi outro 
jogador de futebol, Mazi-
nho de Santa Rita, nas Olim-
píadas de 1988. O segundo 
a conseguir igual feito foi o 
atleta de vôlei de praia, Zé 
Marco, que fazia dupla com 
o baiano Ricardo, no ano de 
2000, nas Olimpíadas de 
Sidney na Austrália. E ago-
ra, o Campinense Hulk tam-
bém conseguiu uma me-
dalha de prata. Nunca um 
atleta da Paraíba conseguiu 
uma medalha de ouro.

Agora em Londres, a 
grande esperança paraiba-
na de medalha era o nada-
dor Kaio Márcio. Mas o atle-
ta decepcionou em todas as 
provas em que participou. 
Ele não conseguiu se clas-
sificar nem para as semifi-
nais dos 200 metros borbo-
leta – sua especialidade – o 
mesmo ocorreu na prova 
dos 100 metros borboleta, 
quando fez uns do piores 
tempos da eliminatórias, e 
por último, fracassou tam-
bém no revezamento 4 x 
100 medley do Brasil, que 
também não passou das eli-
minatórias.

No atletismo, Jaílma 
Sales teve a chance de re-
presentar o país em duas 
provas. Ela competiu pri-
meiro nos 400 metros com 
barreira e não conseguiu 
uma vaga para as finais. 

A segunda chance foi 
no revezamento 4 x 400 
e mais uma frustração. O 
quarteto não conseguiu 
uma vaga para as finais. 
Andressa de Oliveira foi a 
nossa esperança no arre-
messo de disco, mas ainda 
muito jovem, também não 
conseguiu classificação nas 
eliminatórias.

Mas o fato curioso 
entre os atletas da Paraí-
ba que participaram das 
Olimpíadas é que eles per-
deram para eles próprios. 
Nenhum deles conseguiu 
um desempenho igual ou 
superior ao que vinha apre-
sentando durante o primei-
ro semestre deste ano. Isto 
prova que a pressão de uma 
olimpíada, mesmo para os 
mais experientes, acabou 
influindo no rendimento 
deles.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O paraibano Hulk marcou o gol do Brasil contra o México e ficou com a medalha de prata nos Jogos

O Estado da Paraíba vai 
receber, na próxima quinta-fei-
ra, a partir das 8h30, mais um 
evento voltado para os prati-
cantes dos esportes aquáticos. 
Trata-se do Campeonato Bra-
sileiro de Nado Sincronizado, 
evento que vai ser realizado na 
Capital, nos dias 16 a 19 deste 
mês, na Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho. A competição envol-
verá atletas das categorias In-
fantil, Juvenil e Sênior. A orga-
nização do evento estima que 
cerca de 200 atletas do nado 
sincronizado participem do 
evento em João Pessoa.

De acordo com o pre-
sidente da Federação de Es-
portes Aquáticos da Paraíba 
(Feap), Antônio Meira, o Toi-
nho, 17 equipes já confirma-
ram presença na competição. O 
dirigente da entidade local des-
tacou a participação de atletas 
da seleção peruana de nado 
sincronizado no Brasileiro.

Na competição, a Paraíba 
será representada por duas 
equipes: o Grêmio Marista 
Pio X e o Grêmio Cief, da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho.
Segundo a comissão técnica 
das equipes da Paraíba, for-
mada pelas professoras Ana 
Maria Miranda e Josélia Mi-
randa, este será um grande 
evento, pois as melhores atle-
tas do país irão competir nas 
piscinas da Vila Olímpica.

Já Antônio Meira tem con-
fiança no trabalho das profes-
soras Ana e Josélia e espera que 
as atletas do Estado conquis-
tem medalhas na competição. 
“As nossas equipes tem trei-
nado bastante, inclusive apro-
veitamos o período de férias 
para realizar um treinamento 
nos dois turnos. Isto fez com 
que a nossa equipe melhoras-

Nado sincronizado é atração
em João Pessoa esta semana
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se bastante. Convidamos toda 
a população para prestigiar o 
evento”, disse Toinho. 

O presidente da Feap 
aproveitou para lembrar que 
neste ano de 2012 o órgão di-
rigido por ele chega a sua ter-
ceira década de existência. “O 
Brasileiro de Nado Sincroniza-
do é mais um presente para os 
paraibanos, já que a Federação 
Paraibana festeja este ano os 
30 anos de fundação da entida-
de.Esperamos que todos parti-
cipem deste grande espetáculo 
e torçam pelas atletas do Esta-

do”, finalizou Antônio Meira.
Além das duas equipes 

paraibanas, participam do 
Brasileiro as equipes AABB/
Cantinho Mágico-DF, BNB-CE, 
CEI-RN, Centro Educacional 
Neves-RN, Clube de Rega-
tas Flamengo-RJ, Clube do 
Remo-PA, EDHC-SP, Jaraguá 
Country Club-RJ, Marista Na-
tal-RN, NAC-CE, Sport Club 
Corinthians Paulista-SP, Sa-
lesiano Dom Bosco-SP, Tiju-
ca Tênis Clube-RJ, atletas da 
FASC-SC, UTF-PR e atletas da 
Seleção do Peru.

Herbert Clemente
Especial para A União

A competição nacional vai acontecer na piscina da Vila Olímpica



Márcio Garcia reforça o Treze
BRASILEIRO DA SÉRIE C

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Vitória sobre o Guarany
tirou a equipe da zona
de rebaixamento

Com chegada prevista 
para hoje, em Campina Gran-
de, o zagueiro Márcio Garcia, 
pode ser a principal novida-
de do Treze, contra o Águia 
de Marabá-PA, no próximo 
sábado, às 16h, no Estádio 
Zinho de Oliveira-PA, pela 8ª 
rodada do grupo A da Série 
C do Brasileiro. O mais novo 
reforço galista veio do Juven-
tude-RS e aguardará apenas 
a regularização junto a Con-
federação Brasileira de Fute-
bol (CBF) para ficar a dispo-
sição da comissão técnica. 

    Quem deixou a equipe 
foi o lateral esquerdo, Lucia-
no Amaral, que recebeu uma 
proposta de um clube do Sul. 
A diretoria corre atrás de 
um substituto para ocupar 
a função. Outro desfalque 
para encarar os paraenses é 
o volante Everton César, que 
recebeu o terceiro cartão 
amarelo. Júlio César está de 
sobreaviso para começar de 
primeira. 

Com duas vitória con-
secutivas, contra o Paysan-
du-PA (1 a 0) e Guarany de 
Sobra-CE (3 a 1), em seus 
domínios, o Treze buscará o 
primeiro resultado positivo 
fora de Campina Grande na  
disputa. A equipe ocupa a 8ª 
posição, com sete pontos ga-
nhos, contra 9 do adversário, 
que está na 7ª colocação. 

Para o treinador Mar-
celo Vilar a equipe está em 
evolução, adquirindo um 
melhor entrosamento, faci-
litando o trabalho para ob-
ter os resultados positivos. 
“Acredito que o grupo ainda 
pode evoluir e conseguir sair 
das últimas posições. Iremos 
tentar a primeira vitória fora  
da Paraíba”, disse. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Treze levou um susto no começo do jogo quando o Guarany fez 1 a 0, mas mostrou muita raça e determinação para chegar a vitória de 3 a 1 no Amigão

O empate contra a fraca 
equipe do Ypiranga em pleno 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, acendeu a luz verme-
lha no Campinense e a classifi-
cação fácil para a segunda fase 
da Série D acabou se compli-
cando. É que não tendo feito o 
dever de casa, o Rubro-negro 
ficou com 11 pontos ganhos e 
o Horizonte encostou com 9. 
Vale salientar que a Raposa só 
terá um jogo contra o Petroli-
na na última rodada da fase de 
classificação podendo chegar a 
14 pontos. Já o Horizonte tem 
mais dois jogos podendo atin-
gir 15 pontos. O time cearense 
joga domingo contra o líder 
Baraúnas em Mossoró e fecha 
a sua participação na primeira 
fase da competição contra o 
Ypiranga em Fortaleza.

Sábado passado, após o 
empate melancólico  em 1 a 1 

contra o Ypiranga, mesmo com 
a equipe pernambucana jo-
gando com menos um homem 
desde o início do segundo tem-
po, surgiu um boato de que um 
grupo de jogadores estariam 
insatisfeitos e o clima com o 
técnico Freitas Nascimento 
não era nada bom.

Ontem pela manhã, o ge-
rente de futebol do clube, Mar-
quinhos Mossoró, desmentiu o 
boato. “Estão procurando tu-
multuar o ambiente no clube, 
mas é o melhor possível. O re-
lacionamento de Freitas com 
os jogadores é de muita tran-
quilidade e responsabilidade. 
O que faltou ao time não só 
no jogo de domingo, mas em 
outros jogos também, é o espí-
rito de luta do elenco. Nossos 
jogadores são muito mais qua-
lificados do que os dos demais 
times, mas hoje não se ganha 
mais jogo só com o nome. Tem 
que mostrar muito empenho e 
garra nos jogos.”

Sobre a situação difícil 
para a classificação, Mossoró 
disse que está confiante. Se-
gundo ele, o Horizonte tem um 
jogo dificílimo contra o Baraú-
nas que é líder e que precisa 
pelo menos de um empate 
para se garantir, porque em 
caso de derrota e uma vitória 
do Campinense, a Raposa po-
derá tomar a vaga do time de 
Mossoró.

Outro que não concorda 
que alguns jogadores do Cam-
pinense estariam fazendo cor-
po mole para derrubar o trei-
nador é o radialista que cobre 
o Rubro-negro para as rádios 
Tabajara e Cariri, Adalberto 
Alves. “Isto não existe, o que 
aconteceu contra o Ypiranga 
foi incompetência dos jogado-
res nas conclusões”.

O Campinense folga no 
próximo fim de semana e só 
voltará a jogar pelo grupo A3 
da Série D, no dia 26 contra o 
Petrolina em Petrolina.

Dirigente nega briga entre o
técnico e atletas da Raposa

Como prometeu, o pre-
sidente do Botafogo Nélson 
Lira teve um encontro com a 
torcida do Belo, quando apro-
veitou para fazer um balanço 
de sua administração e mos-
trou qual será o planejamen-
to do clube para a temporada 
2013. O encontro aconteceu 
em um hotel no centro de 
João Pessoa e teve como prin-
cipal novidade a apresenta-
ção do novo gerente de fute-
bol do clube, Paulo Maeda

Ele já foi técnico das di-
visões de base do Santos e 
depois do Vitória de Santo 
Antão, em Pernambuco. Pau-
lo Maeda assumiu a vaga que 
estava aberta desde a saída 
de Carlinhos Lira, que hoje 
está no Miramar de Cabede-
lo. Na apresentação, o novo 
contratado fez promessas. 
Ele disse que vai montar uma 
equipe vencedora para levar 
o Botafogo a conquista do tí-
tulo paraibano.

“Sou santista e venho 
para o Nordeste porque sei 
que aqui se tem muita ma-
téria-prima. Tenho o sonho 
de implantar esse projeto no 
Botafogo e estou vindo para 

colocar um tijolo nessa cons-
trução. O detalhe é que por 
onde passo costumo colocar 
um tijolo de resultado” de-
clarou ele como um autênti-
co “mestre de obra”.

Durante a reunião, a di-
retoria do Botafogo aprovei-
tou para apresentar as novas 
contratações para o futebol 
feminino, vindas do Sport de 
Recife, Vitória de Santo Antão 
e da Seleção Brasileira Sub-20.

Sobre o projeto para 
gerar recursos para o clube, 
Nélson Lira disse que preten-
de realizar duas mudanças 
no clube: Reformar a estrutu-
ra da Maravilha do Contorno, 
para usar o local como uma 
fonte de renda para o clube, 
e implementar também um 
plano para atrair adesão de 
novos sócios.

Em relação as reformas 
do CT do Botafogo, Nélson 
explicou que os recursos que 
serão utilizados nas obras 
serão provenientes de emen-
das parlamentares dos depu-
tados federais Luiz Couto e 
Nilda Gondim. O valor total 
do investimento público é de 
R$ 1,4 milhões.

Nélson presta contas e
anuncia novo gerente

BOTAFOGO

O treinador do Botafogo 
(categoria Sub-19), Agnaldo 
Oliveira, frisou que vitória 
(1 a 0), contra o Treze, no úl-
timo domingo, no Estádio da 
Graça, em Cruz das Armas, 
pela Taça Paraíba, foi apenas 
um passo para obter a vaga 
na Copa São Paulo de Junio-
res/2013. 

Apesar de atuar pelo 
empate no jogo de volta, no 
domingo (19), às 16h, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande, para ser campeão, o 

comandante alvinegro sabe 
que terá mais uma pedreira, 
contra um rival qualificado. 

“Trata-se de um clássi-
co, principalmente o Treze 
atuando em casa. Fizemos 
a nossa parte, mas não tem 
nada decidido, já que tere-
mos mais 90 minutos para 
obter o título”, disse. Pelo 
lado galista o técnico Valter 
Bahia sabe que poderá rever-
ter o resultado, já que terá a 
obrigação de ganhar por dois 
gols para ficar com a vaga.

Tricolor precisa de um
empate na 2a partida

TAÇA PARAÍBA

No sábado passado, o Campinense se complicou ao empatar em 1 a 1 com o Ypiranga de Pernambuco

Sousa volta aos
treinos para jogo 
que vai decidir
a classificação

Após a folga na últi-
ma rodada o Sousa volta às 
atenções para enfrentar o 
Itabaiana-SE, no próximo 
domingo, às 16h, no Estádio 
Presidente Médici, na Capi-
tal sergipana, no penúltimo 
compromisso da fase classifi-
catória do grupo A4 da Série 
D do Campeonato Brasileiro. 

Beneficiado com a der-
rota do Feirense-BA (5 a 0) 
para o Centro Sportivo Ala-
goano (CSA-AL) o Dinossau-
ro manteve a segunda colo-
cação, com 11 pontos ganhos 
– o CSA/AL é o líder e classi-
ficado, com 17, enquanto o 
Feirense-BA está na terceira, 
com 7 - o Dinossauro depen-
de apenas de si para obter a 
outra vaga. 

Caso derrote o campeão 
sergipano e o time baiano 
perca para o Vitória da Con-
quista-BA, no domingo (19), 
em seus domínios, o alviver-
de assegura antecipadamente 
a outra vaga. O último jogo 
do Sousa na fase classifica-
tória será contra o próprio 
Feirense-BA, no dia 26 des-
te mês, no Estádio Marizão. 
Para encarar o representante 
sergipano o vice campeão es-
tadual/2012, não cotará com 
o meia Jean Alisson, que cum-
prirá suspensão automática.

FOTOS: Hiran Barbosa/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O discurso foi colocado 
em prática ontem no pri-
meiro treino da Seleção em 
Estocolmo para o amistoso 
de amanhã contra a Suécia: 
após garantir que não have-
rá mudança no comando da 
equipe, o presidente da CBF, 
José Maria Marin, acompa-
nhou a atividade e fez ques-
tão de apertar a mão do téc-
nico Mano Menezes.

O treinador recebeu 
ainda um apoio ilustre por 
telefone: Luiz Inácio Lula 
da Silva, ex-presidente da 
República, ligou para Mano 
para desejar boa sorte na 
sequência do trabalho após 
a derrota na final das Olim-
píadas para o México.

Antes da conversa com 
Marin, Mano Menezes fa-
lou com alguns dos atletas 
do time brasileiro. Ramires, 
David Luiz, Daniel Alves e 
os demais. Todos merece-
ram uma atenção especial 
do comandante, já que se 
juntaram à equipe ontem. 
O zagueiro Thiago Silva, 
que sentiu uma fisgada na 
coxa direita na decisão das 
Olimpíadas, deu apenas um 
trote ao redor do gramado 
enquanto os companheiros 
trabalhavam troca de pas-
ses e finalizações.

“Dor muscular. Parte 
posterior da coxa. Vai ser 
reavaliado e não deverá ser 
problema”, disse o médico 
José Luiz Runco sobre o ca-
pitão. Após o treino, Marin 
voltou a conversar com a 
imprensa e garantiu que a 
medalha de prata nos Jogos 

de Londres já é página vi-
rada na Seleção.  “Falamos 
só de futebol, nada mais 
do que isso. É página vira-
da. Temos que pensar no 
amistoso de amanhã e con-
quistar um bom resultado”, 
disse o dirigente, que ainda 
tentou fazer umas embaixa-
dinhas diante das câmeras.

Durante a atividade, o 
chefe da delegação da Sele-
ção em Estocolmo, o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Marco Maia (PT-RS), 
recebeu uma ligação do ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que fez questão de 
conversar com Mano Me-
nezes por telefone. Ele de-
sejou sorte ao comandante 
na sequência do trabalho à 
frente da equipe nacional.

Hoje, a Seleção vai re-
alizar a última atividade 
antes do jogo contra a Sué-
cia. O treino acontecerá no 
Rasunda, e Mano definirá a 
equipe titular que vai enca-
rar os donos da casa. 

Mudança
O presidente da CBF, 

José Maria Marin, garantiu 
a permanência do técnico 
Mano Menezes mesmo após 
a perda da medalha de ouro 
nas Olimpíadas, no último 
sábado, na derrota por 2 a 1 
para o México, em Wembley. 

“Não é momento de 
mudança. É momento de 
tranquilidade. O grupo é 
comprometido, unido e faço 
parte desse grupo. Na hora 
do sucesso todos estão jun-
tos. Quando não alcança-
mos o objetivo, nós temos 
que estar juntos da mesma 
maneira”, afirmou o diri-
gente.

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Atlético-MG  38  15  12  2  1  27  8  19  

20 Fluminense  35  16  10  5  1  27  9  18

30 Vasco  34  16  10  4  2  22  12  10 

40 Grêmio  31  16  10  1  5  23  14  9  

50 Internacional  30  16  8  6  2  21  12  9  

60 Cruzeiro  26  16  8  2  6  21  20  1

70 São Paulo  25  16  8  1  7  24  20  4

80 Botafogo  24  16  7  3  6  26  21  5 

90 Flamengo  22  15  6  4  5  20  21  -1

100 Corinthians  21  16  5  6  5  16  15  1

110 Ponte Preta  20  16  5  5  6  19  20  -1  

120 Portuguesa  18  16  4  6  6  13  17  -4  

130 Náutico 17  16  5  2  9  20  29  -9  

140 Santos  17  16  3  8  5  15  19  -4

150 Coritiba  15  16  4  3  9  24  32  -8  

160 Sport  14  16  3  5  8  13  23  -10  

170 Palmeiras  13  16  3  4  9  15  19  -4

180 Bahia  13  16  2  7  7  12  22  -10  

190 Figueirense  11  16  2  5  9  14  25  -11 

200 Atlético-GO  11  16  2  5  9  16  30  -14

 

 
Amanhã
 19h30  Grêmio  x  Portuguesa
  Cruzeiro  x  Fluminense
 20h30  Ponte Preta  x  Bahia
  Atlético-GO  x  Atlético-MG
 21h50  Botafogo  x  Sport
  Palmeiras  x  Flamengo
  Náutico  x  São Paulo
Quinta-feira
 21h Vasco  x  Coritiba
  Corinthians  x  Internacional
  Figueirense  x  Santos

O Campeonato Brasi-
leiro da Série B vai chegan-
do à sua metade, e hoje, 
pela décima sétima rodada, 
dez jogos serão disputados 
na chamada rodada cheia. 
Líder do torneio, o Criciú-
ma tem um difícil compro-
misso contra o América-RN 
que ocupa a sexta posição e 
quer voltar ao G-4. A parti-
da será no Heriberto Hulse 
em Criciúma às 19h30.

No mesmo horário, o 
vice-líder do campeonato, 
o Vitória encara o Guaratin-
guetá-SP no Barradão. Em 
Joinvile, o Joinvile joga con-
tra o Bragantino. Ipatinga e 
Paraná jogam no Ipatingão 
em Minas Gerais, já CRB e 

Ceará fazem o duelo nor-
destino da rodada em Ma-
ceió, no Rei Pelé, fechando 
a lista de jogos que estão 
marcados para às 19h30.

Às 21h50, mais cin-
co jogos serão realizados 
pelo Brasileiro da Série B. 
Em Campinas, no Brinco de 
Ouro da Princesa, o Guarani 
recebe o Avaí. Também nes-
se horário, o Goiás enfrenta 
o Barueri, na Arena Barueri, 
em São Paulo. No Gigante do 
Itiberê, o Atlético-PR joga 
contra o ASA-AL no mesmo 
horário. Em Natal, o ABC-RN 
recebe o América-MG, en-
quanto em Varginha o Boa 
Esporte pega o São Caetano 
no Estádio Melão.

Dez jogos hoje pela 2ª 
Divisão do Brasileirão

SÉRIE B

 Apesar de enfrentar o 
Atlético-GO, último colocado 
no Campeonato Brasileiro, o 
técnico Cuca disse que o ad-
versário está “ressurgindo” 
na competição. O treinador 
espera dificuldade para o Atlé-
tico-MG, líder isolado com 27 
pontos à frente dos goianos, 
na partida de qamanhã, às 
20h30, no Serra Dourada.

“Engano pensar que vai 
jogar com o Atlético e que ha-
verá facilidade em ganhar, já 
falamos na oração. Jogaram 
com o Santos (no sábado), 
empataram 2 a 2, estavam ga-
nhando, time que está ressur-
gindo dentro do campeonato”, 
observou Cuca.

Para o treinador, enfren-
tar adversários que estão 
na parte de baixo da tabela 
é sempre complicado. “Era 
mais perigoso o jogo de quinta 
(contra Coritiba) , porque teve 
mobilização muito maior em 
cima de confronto de primeiro 
contra segundo (Vasco)”, des-
tacou Cuca.

Líder do Brasileirão com 

38 pontos, o Atlético-MG en-
frenta o xará de Goiânia, que é 
o lanterna do torneio com 11 
pontos. O adversário de ama-
nhã somou dois pontos nas 
últimas rodadas atuando fora 
de casa, quando empatou com 
Corinthians (1 a 1) no Paca-
embu e Santos (2 a 2) na Vila 
Belmiro.

Cuca diz que o time mi-
neiro chegará a Goiânia obri-
gado a vencer o adversário. 
“Você vai ver esta semana, 
agora vai jogar líder contra o 
último, penúltimo, é obriga-
ção de ganhar. Esses jogos são 
mais perigosos do que primei-
ro contra segundo ou primei-
ro contra terceiro”, afirmou.

“Teremos dificuldades 
maior do que o jogo contra 
o Vasco. São duas equipes 
que lutam pelo título, como 
Inter vai lutar, Grêmio vai 
lutar, Fluminense vai lu-
tar, como o Cruzeiro, daqui 
a pouco pode entrar, time 
grande ganha três seguidas 
e está lá em cima”, acrescen-
tou Cuca.

Atlético-MG prega a 
humildade na Série A

1a DIVISÃO

 A maré não está para pei-
xe, e o Bahia anda de mal com 
as redes. O Tricolor tem o pior 
ataque da Série A com apenas 
12 gols marcados em 16 parti-
das, uma média de 0,7 gol por 
jogo. Ontem, o treinador Caio 
Júnior mostrou toda a preocu-
pação com a pontaria dos seus 
homens de frente e realizou 
um treino de finalizações com 
os atacantes.

Sempre em dupla, os jo-
gadores fizeram simulações de 
jogadas de linha de fundo. Sou-
za e Ciro revezavam com Cláu-
dio Pitbull e Júnior as conclu-
sões em gol. Vander também 
participou da atividade como 
finalizador. Lulinha, Vander, 
Neto e Gerley trabalharam nas 
assistências. Pitbull foi quem 
teve o melhor aproveitamento 
nos chutes a gol.

Os jogadores que atuaram 
na derrota para o Cruzeiro, no 
último sábado, fizeram um 
rápido treino com bola. O ata-
cante Zé Roberto não desceu 
por conta de dores nas costas, 
mas não preocupa para a par-
tida de amanhã, contra a Ponte 
Preta. Ávine, Kleberson e Elias 
trabalharam na academia.

Sem poder contar com os 
titulares Titi e Danny Morais, o 
técnico Caio Júnior tem à dis-
posição três zagueiros para 
escolher a nova dupla. Lucas 
Fonseca deve ser o dono de 
uma das vagas. A outra é dis-
putada por Alysson e o jovem 
Dudu. Caio Júnior testou di-
versas formações da dupla de 
zaga. Além da dupla Dudu e 
Alysson, existe a possibilidade 
de uma improvisação do vo-
lante Fabinho na zaga. 

Bahia tem a pior média 
de gols no campeonato

MARÉ BAIXA

O Atlético venceu o Vasco por 1 a 0 e se isolou na classificação

Depois de perder o ouro para a Seleção do México, time de Mano Menezes já se encontra em Estocolmo onde fará amistoso amanhã

Derrota para o México, em 
Londres, não atrapalhou 
permanência do treinador 

Na sexta posição, o América-RN joga com o líder Criciúma



ESTADO DA PARAÍBA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012/SEDUC/PMCG
OBJETO: CONFECÇÃO DE CADERNOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2012, ÀS 09H00MIN.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Complementar nº 029 de 05 de dezembro de 2005, em cumprimento às disposições constantes 
na norma inscrita na Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, alterada 
e, ainda, com base do Parecer da Consultora Jurídica, referente aos praticados pelo Pregoeiro Oficial do Município 
e sua Equipe de Apoio, de conformidade com o resultado do certame, destinado à CONFECÇÃO DE CADERNOS 
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HOMOLOGA e ADJUDICA o presente Torneio Licitatório, em favor 
da empresa FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - vencedora do único lote perfazendo o valor total de R$ 
289.160,00 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e sessenta reais). O valor global a ser Homologado em conseqüência 
deste torneio licitatório é de R$ 289.160,00 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e sessenta reais)., a que adjudica o 
objeto da presente licitação por apresentar valores compatíveis com os preços praticados no mercado e atender todas 
as demais condições estabelecidas na Lei Regente e em perfeita consonância com o Pregão Presencial nº 097/2012/
SEDUC/PMCG, e com o orçamento básico da Secretaria de Educação.

Campina Grande, 09 de agosto de 2012.

WALBER SANTIAGO COLAÇO
Secretário de Educação

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

COMARCA DA CAPITAL. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 
DIAS. O Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão, MM Juiz de Direito desta 14ª Vara Cível, na forma da lei etc, FAZ SABER  
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, pelo presente CITA CDL-CENTRAL DE 
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 04.037.472/0001-70, nos termos da Ação Declaratória 200.2010.016.110-4, 
que se processa neste Juízo pela Serventia Judicial da 14ª Vara Cível, movida por Francisco Soares de Andrade-ME, 
para, querendo, defender-se, advertindo-se de que, caso não seja contestada no prazo legal, serão presumidos como 
verdadeiros os fatos constantes na inicial. Por não ser localizado o réu nos endereços informados nos autos, determinou 
o MM Juiz de Direito a expedição deste Edital, para que seu conteúdo chegue ao conhecimento dos interessados e 
para que não venham, no futuro, alegar ignorância, o qual será publicado e afixado na forma da lei. Eu, Karen Rosalin 
de Almeida Rocha, Técnica Judiciária, digitei.

Alexandre Targino Gomes Falcão
Juiz de Direito

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/04, 
NOTIFICA O SRº HUGO LEONARDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 025.884.334-99, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A 
SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE 
EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138006289, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB 
PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS 
OS EFEITOS LEGAIS.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA Nº 00003/2012
O Presidente da Comissão de Licitação, no  usos de suas atribuições comunica que os recursos apresentados 

pelas empresas COSIMAR Construtora Sincera Ltda e Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda foram declaradas 
improcedentes nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00003/2012. 

Fica convocada a Empresa habilitada para a abertura do envelope de proposta no dia 17 de agosto de 2012, às 15h.   
Sapé - PB, 10 de agosto de 2012

Pedro Freire de Sousa Filho
 - Presidente da Comissão-

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Asses-

soria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2012, que objetiva: Execução dos serviços de construção do Sistema 
de Esgotamento Sanitário deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONSERV. - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - R$ 5.727.901,70.

Sapé - PB, 05 de Julho de 2012

JOÃO CLEMENTE NETO - Prefeito

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: ADEMI LAURINDO S NUNES
CPF/CNPJ....: 011138517/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,20
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041152
Responsavel.: ALAN KARDEC BORGES
CPF/CNPJ....: 056320734-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040672
Responsavel.: ANA CRISTINA SANTOS FONTES
CPF/CNPJ....: 073198694-62
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         49.989,98
Cedente.....: MILTON GOMES SOARES JUNIOR
Apresentante: MILTON GOMES SOARES JUNIOR
                   .                     ..
Protocolo...: 2012 - 041900
Responsavel.: Aurilene Rodrigues Vidal Cordeiro
CPF/CNPJ....: 001632416/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            785,00
Cedente.....: INDUSTRIA DE SABAO HALEY LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041158
Responsavel.: C4 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014733714/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             99,75
Cedente.....: MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS 
VIRGE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040731
Responsavel.: ELIZABETH BARBOSA CASSIMIRO
CPF/CNPJ....: 005202686/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.125,56
Cedente.....: ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E 
COMERC
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041385
Responsavel.: ELSON TADEU FERNANDES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 047670024-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.664,42
Cedente.....: PLANC ANITA MALFATTI EMPREEN-
DIMENTO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040772
Responsavel.: GENIVAL MATIAS OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ....: 484179554-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            949,40
Cedente.....: BANCO DAYCOVAL S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041313
Responsavel.: MANOEL FRANCISCO MARTINS 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 661526404-82

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Cedente.....: CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS LUZ
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040744
Responsavel.: NERIVALDO DA COSTA PESSOA
CPF/CNPJ....: 070099924/0002-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA 
EDITOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040485
Responsavel.: RAQUEL DE QUEIROZ VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 511645404-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Cedente.....: VILMAR FERREIRA PACHECO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040758
Responsavel.: RISOMAR ALVES DE FRANCA ME
CPF/CNPJ....: 002284918/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            147,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041960
Responsavel.: SEBASTIANA ANGELO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 424731104-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040644
Responsavel.: STEPHANNO GUIDO ALVES PAIVA
CPF/CNPJ....: 013726546/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente. . . . . :  SAUL FRANCISCO DE SOUZA 
00078837499
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041335
Responsavel.: VICTOR MATHEUS M. JERONIM
CPF/CNPJ....: 010884467/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.075,90
Cedente.....: BANCO ABC BRASIL SA 28195667000106
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040862
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            311,00
Cedente.....: SAYONARA OLIVEIRA DE ANDRADE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042047
Em razao de que os supracitados devedores nao fo-     
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida      
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos
     

PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  14/08/2012

----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AGUIA LOCACAO DE VEIC. E MAQ. 
LTDA
CPF/CNPJ....: 012890217/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Cedente.....: OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041596
Responsavel.: ALINE GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 016360324-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            214,15
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO 
BRASIL
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040895
Responsavel.: ALFREDO ANTONIO DINIZ
CPF/CNPJ....: 761741904-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.126,18
Cedente.....: CIPROL CEARA IMPLEMENTOS RO-
DOVIARIO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040452
Responsavel.: ADRIANA MERCIA PONTES RODRI-
GUES
CPF/CNPJ....: 013461443/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,99
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041102
Responsavel.: ASA ASSESSORIA E SERV. LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007202987/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,35
Cedente.....: DABLIO EQUIPAMENTOS S LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041059
Responsavel.: BIANCA SARMENTO DE LUCENA 
LIRA ME
CPF/CNPJ....: 011208130/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            679,95
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041011
Responsavel.: CARLOS ADILSON DA SILVA CA-
VALCANTI
CPF/CNPJ....: 012554576/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.617,53
Cedente.....: ROBERLO DO BRASIL IND COM E 
DISTRIB
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040714
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007715999/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,00
Cedente.....: ALUMITAL LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040405
Responsavel.: CRISTIANE DAS NEVES DIAS
CPF/CNPJ....: 112266004-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041078
Responsavel.: DENTAL EXPRESS PARAIBA LTDA
CPF/CNPJ....: 013500890/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.180,23
Cedente.....: BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMEN-
TOS EM
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041541
Responsavel.: ELETRICA CABO   FIO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            444,06
Cedente.....: IRWIN INDL TOOL FERRAMENTAS 
DO BRAS
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041549
Responsavel.: EDINALDO NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031405314-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041079
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            352,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040547
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente.....: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041096
Responsavel.: JOSE ARNALDO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ....: 928499384-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            506,44
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041607
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 410306803-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Cedente.....: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041521
Responsavel.: JAQUELINE DE SOUZA SEVERINO ME
CPF/CNPJ....: 013122740/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.966,00
Cedente.....: TS COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041295
Responsavel.: JOSE NILSON SILVA NUNES
CPF/CNPJ....: 063580004-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,05
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041412
Responsavel.: JULIANA ARRUDA MAGALHAES 
LACOMBE ME
CPF/CNPJ....: 010467836/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,00
Cedente.....: TGM-INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ROUPAS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040403
Responsavel.: JOSE CASSIO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 027789744-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041360
Responsavel.: LUCINEIA FERRAZ DE LIMA PONTE
CPF/CNPJ....: 113908674-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041080
Responsavel.: MSB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ....: 010920022/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            405,00
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041124
Responsavel.: ROMMEL ALEXANDRE MOREIRA
CPF/CNPJ....: 027713084-01
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Cedente.....: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041519
Responsavel.: ROMERO BARBOSA LEAL
CPF/CNPJ....: 035574599/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            196,80
Cedente.....: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED 
NAO PAD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041818
Responsavel.: WILSON FERNADES DA SILVA JR
CPF/CNPJ....: 551913204-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041361
Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011225623/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.328,00
Cedente.....: PRENER COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040978
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  14/08/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DE LUCENA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL “JOSÉLIO PAULO NETO”
Av. Américo Falcão, 1050, Centro  - Telefone: (0xx83) 3293.1262

EDITAL DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL
Salete Gomes de Mendonça Santos, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Lucena, Estado da Para-

íba, na forma da Lei etc. FAZ SABER QUE para ciência de pessoas interessadas, em cumprimento ao que determina 
e dispõe o art. 2º. do Dec. nº. 58/37, regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 3.979/38, com as instruções introduzidas 
pelo Dec. Nº. 271/67, ao qual foi incorporado a Lei 4.591/64, combinado ao que dispõe a Lei nº. 6.015/73, ao qual 
foi incorporado as modificações introduzidas pela Lei nº. 6.709/79, que a empresa LUCENA EMPREENDIMENTOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Eugênio de Souza Falcão s/n, Ponta de Lucena, nesta cidade de Lucena-
-PB, inscrita no CNPJ nº. 02.147.527/0001-23, neste ato representada pelo Sr. EUGÊNIO DE CARVALHO FALCÃO, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº. 278.354.123/34, residente e domiciliado em João Pessoa-PB, que 
apresentou: o Alvará de Aprovação do Loteamento sob nº. 1.0036/2012, datado de 06 de agosto de 2012, bem como 
planta devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Lucena-PB, memorial descritivo, e demais documentação 
exigida pela lei em vigor, que ficam arquivados neste cartório referente à implantação do Loteamento denominado 
“NOVO MILENIUM IV”, situado nesta cidade Lucena, Estado da Paraíba, constituído de 07(sete) quadras e 189 (cento 
e oitenta e nove) lotes residenciais, sendo: 1.600,00m² (hum mil, seiscentos vírgula metros quadrados) de área verde; 
5.600,00m² (cinco mil seiscentos vírgula metros quadrados) de equipamentos comunitários;  22.433,00m² (vinte e dois 
mil, quatrocentos e trinta e três vírgula metros quadrados) destinado às vias públicas; 40.158,00m²(quarenta mil, cento 
e cinquenta e oito vírgula metros quadrados) de área total dos lotes e 69.791,00² (sessenta e nove mil, setecentos 
e noventa e um vírgula metros quadrados) total a ser desmembrada, e que as imposições daqueles que se acham 
prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados no prazo de quinze (15) dias, a contar 
da data de sua publicação no Órgão Oficial do Estado, findo o prazo não havendo impugnação, será feito o registro 
dos referidos lotes de terrenos acima citados. Dado e passado nesta cidade de Lucena-PB, 09 de agosto de 2012, Eu, 
Salete Gomes de Mendonça Santos-Oficiala, que este fiz digitar e assino.

Salete Gomes de Mendonça Santos - Oficiala              

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO

EXTRATO PUBLICAÇÃO PRIMEIRO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01.119/2011, CELEBRADO EM 08 DE DEZEM-
BRO DE 2011, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E A EMPRESA J.F. CONSTRU-
ÇÕES LTDA CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO  – PARAÍBA 
CONTRATADA: J.F. CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.005.761/0001-88 
 OBJETO: – Contrato nº 01.119/2011, celebrado em 08 de dezembro de 2011 por 120 (Cento e 
vinte) dias,  passando o mesmo  a se encerrar no 04 de Dezembro de 2012 .
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, da Lei 8.666/93 atualizada.
DATA ASSINATURA: 03 de Agosto de 2012 

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A empresa JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA, ganhadora da TP nº 014/2012, foi devidamente 
convocada através de publicação no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação no dia 03 de agosto de 
2012, para assumir suas obrigações contratuais. A referida empresa não compareceu e não prestou esclarecimentos 
de sua ausência, tornando-se inadimplente, pelo que rescindo o contrato firmado entre este Órgão e a empresa JOSE 
NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA.

Ibiara – PB, 13 de Agosto de 2012

Jose Elias de Lucena 
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012
OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de 

serviços de Ampliação da Rede de Esgotos, em diversos bairros da cidade de Patos/PB.
ABERTURA: 30/08/2012 às 15:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo Municipal 

Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, 
no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 13 de agosto de 2012.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ANGELA CRISTINA DE FREITAS MATHIESON– CNPJ/CPF Nº 133.269.534-53 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2412/2012 em João Pessoa, 
10 de agosto de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial com 02 unidades habitacionais 
geminadas e sistema de esgotamento sanitário individual. Na – RUA DO CARANGUEIJO GOIAMUM, Nº 70, QD 654, 
PARATIBE. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004245/TEC/LO-3346.

ANGELA CRISTINA DE FREITAS MATHIESON– CNPJ/CPF Nº 133.269.534-53 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2429/2012 em João Pessoa, 
10 de agosto de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial com 02 unidades habitacionais 
geminadas e sistema de esgotamento sanitário individual. Na – RUA DO CARANGUEIJO GOIAMUM, LT 101, QD 266, 
PARATIBE. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004320/TEC/LO-3359.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – CNPJ/CPF Nº 01.612.637/0001-00 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente. emitiu a Licença de Instalação nº 1833/2012 
em João Pessoa, 12 de julho de 2012 – Prazo: 180 dias. Restaurante com sistema de tratamento dotado de tanque 
séptico e filtro anaeróbio. Na(o) – RUA JOAQUIM SANTANA, S/N, CENTRO. Município: RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
– UF: PB. Processo: 2011-002598/TEC/LI-0624.

PAC PARAIBA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº11.775.476/0001-10 Torna público que a SUDEMA 
–Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº2134/2012 
em João Pessoa, 26 de julho de 2012 – Prazo de 1460 dias. Para atividade de Edificação residen-
cial multifamiliar com 18 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário composto de 
tanque séptico e sumidouro prismático. Na RUA TELEG. CHATEAUBRIAND BRASIL FILHO – LOT. 
QUINTAS DE GRAMAME LT.479 QD. 88 Município de  João Pessoa UF:PB. Processo:2012-002474/
TEC/LO-2815

REQUERENTE: LORIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS - SUDEMA - N° PROCESSO: 2012-005006/
TEC/AA-0894 - DATA DE ABERTURA: 06/08/2012 –  FATO GERADOR SOLICITA AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL – VEICULO PROPAGANDA VOLANTE (PERIODO ELEITORAL) – CARRO MILLE FIRE 
PLACA KHM 7863 - SOUSA-PB (NRPATOS)

JOSÉ MAYCON CUSTODIO LEITE – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - 
CARRO CHEVY 500 – PLACA MNE 8214 – ITAPORANGA/PB, sob nº 2012-005363/TEC/AA-1107

JOSÉ FERREIRA DE MORAIS  – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
D 20I – PLACA JTH 9460 – MARIZOPOLIS/PB, sob nº 2012-005357/TEC/AA-1101

ONÉLIO ARANTES LIMA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
PARATI – PLACA KHL 4314 – AGUIAR/PB, sob nº 2012-005347/TEC/AA-1092

MOZART ALVES DE ARAUJO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
KOMBI – PLACA MNE 9280 – SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, sob nº 2012-005344/TEC/AA-1089

MOZART ALVES DE ARAUJO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO KOMBI – PLACA 
MMV 4736 – SÃO MAMEDE/PB, sob nº 2012-005345/TEC/AA-1090

JOSE JEFERSON JERÔNIMO VIEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CAR-
RO FIAT STRADA – PLACA NPV 9253 – MARIZOPOLIS/PB, sob nº 2012-005389/TEC/AA-1120

TARCILIANO DE SOUSA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
FORD KA – PLACA MOM 5743 – COREMAS/PB, sob nº 2012-005399/TEC/AA-1124

LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
CHEVROLET D-10 – PLACA MMX 2494 – SÃO FRANCISCO/PB, sob nº 2012-005410/TEC/AA-1128

JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL - CARRO KOMBI – PLACA MNG 4273 – SÃO FRANCISCO/PB, sob nº 2012-005402/
TEC/AA-1126

JOSE RODRIGUES DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
VERANEIO – PLACA MMO 8990 – ITAPORANGA/PB, sob nº 2012-005413/TEC/AA-1130

TNL PCS S/A – CNPJ/CPF Nº 04.164.616/0016-35, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu as Licenças de Operação para as Estações 
Rádio Base listadas abaixo:
Licença de Operação nº 1820/2012 em João Pessoa, 12 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na AV. VENÂNCIO NEIVA – CENTRO município CATOLÉ 
DO ROCHA UF: PB processo: 2008-006000/TEC/LO-1518.

Licença de Operação nº 2085/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PROFESSOR JOSÉ ALBERTO DA SILVA, S/N 
município: CABEDELO UF: PB processo: 2010-004140/TEC/LO-1469.

Licença de Operação nº 1837/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PASTOR JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N município: 
CABEDELO UF: PB processo: 2010-004380/TEC/LO-1560.

Licença de Operação nº 2090/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, S/N – PBDST4917 
município:  DESTERRO UF: PB processo: 2010-006942/TEC/LO-2466

Licença de Operação nº 1836/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, S/N –CENTRO 
município:  SÃO BENTO UF: PB processo: 2008-005994/TEC/LO-1514

TELEMAR NORTE LESTE S/A – CNPJ/CPF Nº 33.000.118/0012-21, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu as Licenças de Operação para 
as Estações Rádio Base listadas abaixo:
Licença de Operação nº 1773/2012 em João Pessoa, 10 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na CACHOEIRA DOS ALVES, Município VIERÓPOLIS – UF: 
PB. Processo: 2009-003773/TEC/LO-0971

Licença de Operação nº 1774/2012 em João Pessoa, 10 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no CAMPO, Município SOUSA – UF: PB. Processo: 
2009-003867/TEC/LO-1036

Licença de Operação nº 1775/2012 em João Pessoa, 10 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no ASSENTAMENTO FORTUNA, Município JERICÓ – UF: 
PB. Processo: 2009-003871/TEC/LO-1040

Licença de Operação nº 1813/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO VÁRZEA REDONDA, Município IBIARA – UF: 
PB. Processo: 2009-003801/TEC/LO-0988

Licença de Operação nº 1814/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no RIO PEIXE, Município UIRAÚNA – UF: PB. Processo: 
2009-003765/TEC/LO-0963

Licença de Operação nº 1815/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PRINCIPAL, Município SANTA INÊS – UF: PB. 
Processo: 2009-004229/TEC/LO-1203

Licença de Operação nº 1822/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no CAIÇARA DOS BATISTA, Município SOUSA – UF: PB. 
Processo: 2009-003866/TEC/LO-1035

Licença de Operação nº 1823/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO SANTANA TARGINOS Município CATOLÉ 
DO ROCHA – UF: PB. Processo: 2009-003860/TEC/LO-01029

Licença de Operação nº 1824/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO SÃO PEDRO, Município CATOLÉ DO 
ROCHA – UF: PB. Processo: 2009-003854/TEC/LO-1023

Licença de Operação nº 1825/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no OLHO D´ÁGUA DE LAGES, Município IBIARA – UF: 
PB. Processo: 2009-003807/TEC/LO-0994

Licença de Operação nº 1826/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO MONTE, Município CONCEIÇÃO – UF: 
PB. Processo: 2009-003750/TEC/LO-0948

Licença de Operação nº 1827/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na VÁRZEA DA JUREMA, Município SOUSA – UF: PB. 
Processo: 2009-003869/TEC/LO-1038

Licença de Operação nº 1828/2012 em João Pessoa, 12 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PROJETADA, S/N Município IBIARA – UF: PB. 
Processo: 2009-003749/TEC/LO-0947

Licença de Operação nº 1834/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na SERRA BRANCA II, Município SANTANA DOS 
GARROTES – UF: PB. Processo: 2009-003873/TEC/LO-1042

Licença de Operação nº 1835/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na VILA MACENA, Município TRIUNFO – UF: PB. 
Processo: 2009-003757/TEC/LO-0955

Licença de Operação nº 1838/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO EXTREMA – ZONA RURAL Município 
SOUSA – UF: PB. Processo: 2009-003878/TEC/LO-01047

Licença de Operação nº 1843/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na FAZENDA CONCEIÇÃO, Município CATOLÉ DO 
ROCHA – UF: PB. Processo: 2009-003856/TEC/LO-1025

Licença de Operação nº 1845/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PRINCIPAL, Município SOUSA – UF: PB. Processo: 
2009-003861/TEC/LO-1030

Licença de Operação nº 1846/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no SÍTIO SERRA NOVA, Município CATOLÉ DO ROCHA 
– UF: PB. Processo: 2009-003857/TEC/LO-1026

Licença de Operação nº 1847/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na AGÊNCIA DOS CORREIOS, Município SOUSA – UF: 
PB. Processo: 2009-003868/TEC/LO-1037

Licença de Operação nº 1848/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA RENATO TEOTÔNIO, S/N CENTRO, Município 
SANTANA DOS GARROTES – UF: PB. Processo: 2009-003874/TEC/LO-1043

Licença de Operação nº 1849/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA CENTRAL, Município TRIUNFO – UF: PB. 
Processo: 2009-003759/TEC/LO-0957

Licença de Operação nº 1850/2012 em João Pessoa, 13 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PROJETADA, Município SOUSA – UF: PB. 
Processo: 2009-003778/TEC/LO-0976

Licença de Operação nº 2069/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na PRAIA DE TAMBABA, Município CONDE – UF: PB. 
Processo: 2009-004398/TEC/LO-1304

Licença de Operação nº 2072/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO RIACHO, Município ESPERANÇA – UF: 
PB. Processo: 2009-004399/TEC/LO-1305

Licença de Operação nº 12073/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA CENTRAL - GENIPAPEIRO, Município TRIUNFO 
– UF: PB. Processo: 2009-003756/TEC/LO-0954

Licença de Operação nº 2074/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE No POVOADO PLACAS, Município UIRAÚNA – UF: PB. 
Processo: 2009-003764/TEC/LO-0962

Licença de Operação nº 2079/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO ASSENTAMENTO, Município CONDE – UF: 
PB. Processo: 2009-004396/TEC/LO-1302

Licença de Operação nº 2081/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no GURUJU, S/N, Município CONDE – UF: PB. Processo: 
2009-004392/TEC/LO-1298

Licença de Operação nº 2084/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO DE SILVANO, Município UIRAÚNA – UF: 
PB. Processo: 2009-003763/TEC/LO-0961

Licença de Operação nº 2087/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO DE SERROTE, Município PEDRA LAVRADA 
– UF: PB. Processo: 2009-003743/TEC/LO-0941

Licença de Operação nº 2089/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na FAZENDA SUÉCIA, Município SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS – UF: PB. Processo: 2009-003735/TEC/LO-0933

Licença de Operação nº 2091/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no SÍTIO PEDRO PAULO, Município PEDRA LAVRADA 
– UF: PB. Processo: 2009-003741/TEC/LO-0939

Licença de Operação nº 2107/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POSTO SENA, Município CONDE – UF: PB. Processo: 
2009-004393/TEC/LO-1299

Licença de Operação nº 2108/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE ENGENHO IGARAPU, Município ALHANDRA – UF: PB. 
Processo: 2009-004370/TEC/LO-1280

Licença de Operação nº 2109/2012 em João Pessoa, 24 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO, ZONA RURAL, Município CATOLÉ DO 
ROCHA – UF: PB. Processo: 2009-004354/TEC/LO-1274
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 39/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de consultas, exames e procedi-

mentos médicos especializados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município 
de São Domingos. Data e Local: às 08:30 horas do dia 24 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 40/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para realização de exames de imaginologia compreendendo 

ultra-sonografia, devendo a prestação dos serviços ocorrer na sede do município, destinados a 
manutenção da Saúde Pública do Município de São Domingos. Data e Local: às 09:00 horas do dia 
24 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos 
– PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 41/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para realização de serviços de exames laboratoriais, destina-

dos a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de São Domingos. Data e 
Local: às 09:30 horas do dia 24 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, 
S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 42/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de manutenção em redes hidráuli-

cas e de esgotos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Transportes, Obras e 
Serviços Urbanos do Município. Data e Local: às 10:30 horas do dia 24 de Agosto de 2012, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 43/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo os 

serviços de traslado funeral, destinado ao município de São Domingos. Data e Local: às 08:30 horas 
do dia 27 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domin-
gos – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 44/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de lubrificantes, destinados a manutenção 

dos veículos pertencentes ao município. Data e Local: às 09:30 horas do dia 27 de Agosto de 2012, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 45/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de Gás GLP para atender as 

atividades de diversas secretarias do município. Data e Local: às 10:00 horas do dia 27 de Agosto de 
2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 13 de Agosto de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO AO TRABALHO

A Secretária de Administração e Finanças do Município de Mataraca-PB, NOTIFICA, o servidor 
SHIRLEY FERNANDES RODRIGUES, CPF nº 056.876.584-24, Enfermeira Plantonista, mat. 1343,  
para cumprir jornada e horário, conforme portaria de nomeação e Edital do Concurso 001/2008, no 
prazo de 15 dias, sob pena do não comparecimento, caracterizar abandono de emprego.

Mataraca, (PB), 09 de agosto de 2012.
ALCIONE SOARES DA COSTA
Secretária de Administração
Chefe de Recursos Humanos

JOSÉ OLAVO MARTINS DE OLIVEIRA – CPF Nº 131.723.014-00, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral KOMBI MMW-1964-PB – Percurso: Santa Rita e Região. Processo: 
2012-005306/TEC/AA-1068.

LEANDRO DA SILVA SANTOS – CPF º 066.755.294-47, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral KOMBI KLY-4037-PB – Percurso: Livramento e Região. Processo: 2012-005302/
TEC/AA-1066.

EDVALTER PONTES DA SILVA – CPF Nº 277.191.034-91, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FIAT MILE – Placa: MNZ-6731-PB – Percurso: SANTA Rita-pb E Região. 
Processo: 2012-005362/TEC/AA-1106.

VILSON BRAZ DA SILVA – CPF Nº 415.270.971-53, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante 
Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: MNQ-0679-PB – Percurso: Alhandra-PB e Região. Processo: 
2012-005348/TEC/AA-1093.

JOACY MENDES NOBREGA – CPF Nº 645.603.094-34, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa:DAQ-3021-PB – Percurso: Alhandra-PB e Região. Processo: 
2012-005343/TEC/AA-1088.

MARIO PACHECO DE LIMA FILHO – CPF Nº 989.195.804-30, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: KFH – 7015-PB – Percurso: Alhandra-PB e 
Região. Processo: 2012-005352/TEC/AA-1097.

ANDRE GONÇALVES DA SILVA – CPF Nº 263.800.804-49, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – GM-CORSA – Placa: MOI-1229-PB – Percurso: Mamanguape-PB e Região. 
Processo: 2012-005397/TEC/AA-1123.

PRISCILA SANTOS DO NASCIMENTO – CPF Nº 007.859.374-39, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação de Licença de 
Operação e Pesquisa 2012-004823/TEC/LOP-0060, para Lavra Experimental de Areia em Terra 
Firme com utilização de Trator e pá carregadeira, Processo DNPM Nº 846.338/2007, situado na 
Localidade Denominada Águas Turvas, Município de Santa Rita, estado da Paraíba.

EDNALDO DE ANDRADE CHAVES – CPF Nº 451.334.844-53, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: MNG-5783-PB – Percurso: Santa Rita-PB e 
Região. Processo: 2012-005297/TEC/AA-1061.

.
SEVERINO VIANA DE ARAÚJO – CPF Nº 674.629.524-91, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral STRADA FIRE MOJ-9077-PB – Percurso: Pilar e Região. Processo: 2012-005298/
TEC/AA-1062.

IRACEMA DE ALBUQUERQUE CHAVES – CNPJ/CPF Nº 552.492.054-53, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2462/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 93 dias. Para a atividade de: Publici-
dade Volante Veículo GM/Veraneio de Placa MNY-0897 – Em Todo Estado da Paraíba – Município: 
ARAÇAGI – UF: PB. Processo: 2012-004606/TEC/AA-0653.

ONV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.174.756/0001-61, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2347/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Construção e Conclusão de um Condomínio Multifamiliar, constituído 
de 04 residenciais numa área de 180 m², na Rua Manoel Geremias de Albuquerque- Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003089/TEC/LO-0854.

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA DA SUDEMA

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença de Operação deste Porto, de modo 
a viabilizar a continuidade das atividades, sendo elas, a carga e descarga de navios, armazena-
mento de carga em geral, granéis sólidos e líquidos, situado na Rua Presidente João Pessoa s/
nº-na cidade de Cabedelo – Pb.

Cabedelo, 10 de agosto de 2012
Wilbur Holmes Jácome

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N235/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pu-
blica considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 30/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de brita e pó de pedra, destinado ao Departamento de Estradas 
e Rodagem - DER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-01068-9
João pessoa, 13 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N134/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinado a 
Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-01155-3
João pessoa, 13 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

MR CENTRO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.305.987/0001-06, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1936/2012 em João Pessoa, 18 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a ati-
vidade de: Lava Jato – Lavagem, Aspiração e Polimento de Veículos, na Rua Almirante Barroso, 
1997 Cruzeiro – Município: Campina Grande – UF: PB. Processo: 2012-003203/TEC/LO-3083.

MARIA JOSE DANTAS DE AZEVEDO – CNPJ/CPF Nº 04.078.477/0001-40, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1249/2012 em João Pessoa, 18 de maio de 2012 -  Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Reciclagem 
de Resíduos Sólidos Classe II (Papel, Papelão e Plástico), na Rua Aluizio Gomes S/N BOX 70 QD 104 
– Distrito Mecânico – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-002721/TEC/LO-0858.

ONV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.174.756/0001-61, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2343/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção e Conclusão de um Bloco de 06 Apartamentos 
Multifamiliar com 03 pavimentos, térreo e 02 pavimentos superiores com uma área de 304,22 m², na 
Rua João Vieira G. Medeiros – Loteamento Recanto Verde – LT. 362 QD. 109 – Cuia – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-001847/TEC/LO-0684.

MARIA CORREIA MONTENEGRO – CNPJ/CPF Nº 109.314.494-72, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a 
atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar, na Rua Mons. José Maria Escrivã, QD 209, 
LT 137, Lot. Parque da Jaqueira V-J. Américo – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-005075/TEC/LP-0993.

MARIA CORREIA MONTENEGRO – CNPJ/CPF Nº 109.314.494-72, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade 
de: Edificação Residencial Multifamiliar, na Rua Mons. José Maria Escrivã, QD 209, LT 125, Lot. Par-
que da Jaqueira V- J. Américo – Município: JOÃO – UF: PB. Processo: 2012-005078/TEC/LP-0995.
FABIANO DE ABRANTES VIEIRA – CNPJ/CPF Nº 789.023.634-49, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2461/2012 
em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 - Prazo: 92 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(FIAT UNO MILLE, de Placa MOC-4409/PB – Em toda a Cidade e Região – Mataraca Município: - 
UF: PB. Processo: 2012-004977/TEC/AA-0878.

EWERTON JOSÉ PEREIRA DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 025.048.504-41, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2009/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação residencial multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário 
individual, na Rua Projetada – LT. 474 QD. 20 – Loteamento Plano de Vida Município: SANTA RITA 
– UF: PB. Processo: 2012-002946/TEC/LO-1481.

MARIA JOSÉ DE MELO ARAÚJO – CPF Nº 162.364.594-87, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Construção 
Multifamiliar c/162,25, situado a Rua Luiz Spinelli, S/N QD 66 LT 0462 João Pessoa – PB.

ALUPAR ALUMINIO DA PARAÍBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.895.190/0001-
79, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1460/2012 em João pessoa, 8 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Fabricação de moldes plásticos para móveis escolares – (caçambas de plástico para 
carro de mão, cabo para pás e baldes, na Rodovia BR 101 km 2,5 Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2011-000111/TEC/LO-0040.

A ENGECOL – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 
03.635.390/0001-64, torna público que requereu junto à SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade de construção de uma unidade 
multifamiliar com dois pavimentos e oito unidades na Rua José Bartolomeu Cabral, Lote 384 Quadra 
119 – Bessa – João Pessoa – PB.

NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.143.181/0001-
80, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2475/2010 em João Pessoa, 4 de outubro de 2010 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Fabricação de cadeiras e móveis para escritório, na BR 101 km 2,5 – Distrito 
Industrial – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2009-000954/TEC/LO-0205.

MADEIREIRA PARATIBE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.083.966/0001-81, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2124/2012 em João Pessoa, 25 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
Varejista de Material de Construção, na Rua Cleodon Pedro Rodrigues 24 – Paratibe Município: 
JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 2011-001521/TEC/LO-0487.

FURTADO & CIA LTDA – CNPJ Nº 09.220.427/0001-70, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para 
Comércio Varejista de Combustíveis, situado a Rua Duque de Caxias, 293 – Centro – Cabedelo – PB.

REDE MENOR PREÇO SUPERMERCADOS LTDA – CNPJ Nº 08.414.996/0003-55, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para Supermercado-
-Comércio Varejista de Mercadoria em geral, situado a Rua Pres. Nereu Ramos Nº 26 – Cristo 
Redentor – JOÃO PESSOA – PB.

Preço do litro da gasolina tem 
variação de 15,9% na Capital

Pesquisa do Procon

O menor preço subiu R$ 0,01 
– foi para R$ 2,329; e o maior 
permaneceu em R$ 2,699

Dezoito postos de com-
bustíveis aumentaram o 
preço da gasolina em João 
Pessoa, o que corresponde a 
18,18% dos estabelecimen-
tos da Capital, conforme pes-
quisa do Procon-JP, realizada 
na sexta-feira (10). O menor 
preço do combustível subiu 
R$ 0,01 – foi para R$ 2,329; e 
o maior permaneceu o mes-
mo: R$ 2,699. A diferença 
é de 15,9%, ou R$ 0,37, por 
litro. Nenhum posto aumen-
tou os preços do álcool e do 
gás natural veicular (GNV). 
Já o diesel teve alta em três 
estabelecimentos.

O menor preço da gaso-

lina (R$ 2,329) foi verificado 
nos Postos São Luiz XIII (Ave-
nida João Machado), São Luiz 
XIV (Avenida Tancredo Ne-
ves), São Luiz XV (Rua Monse-
nhor Walfredo Leal) e São Luiz 
XVI (Avenida Vasco da Gama). 
Já os maiores são praticados 
pelos postos Boa Viagem (BR-
101, Distrito Industrial), BSB 
Mangabeira (Avenida Josefa 
Taveira), JR (Avenida Edson 
Ramalho) e Quadramares 
(Avenida Governador Flávio 
Ribeiro Coutinho).

Preço por zona
Os menores preços estão 

nos postos das zonas Norte e 
Oeste. Na zona Sul, o consu-
midor pode encontrar a gaso-
lina por R$ 2,33, no Posto Op-
ção (Avenida Josefa Taveira). 
O mesmo preço é praticado 

na zona Leste, em outra uni-
dade da rede Opção (Bessa). 
O menor e o maior preço da 
gasolina aditivada não tive-
ram alteração. O combustível 
pode ser encontrado por R$ 
2,329 no Posto São Luiz XVI, e 
por R$ 2,77 no posto z (Cida-
de Universitária).

Outros combustíveis  
Os preços do etanol per-

maneceram praticamente 
inalterados. Apenas dois pos-
tos fizeram redução, mas o 
menor valor continua sendo 
R$ 2,07, encontrado no Posto 
Ferrari (Avenida Irineu Pinto, 
no Centro). Já o maior é prati-
cado em cinco estabelecimen-
tos: Ataíde Bezerra (Avenida 
Beira Rio), Villaggio (principal 
dos Bancários), Boa Viagem 
(BR-101, Distrito Industrial), 

BSB e Caioca (Avenida Josefa 
Taveira). A variação de preços 
é de até 11,1%.

O levantamento do Pro-
con-JP constatou que não 
houve alteração na variação 
de preços do diesel, que é de 
13,8%, custando de R$ 1,977, 
no Posto Independência (Tam-
biá), a R$ 2,249 no Ataíde Be-
zerra. Três estabelecimentos 
elevaram os preços, mas em 
valores intermediários.

Os preços do GNV per-
maneceram os mesmos da 
semana passada, sendo o 
combustível comercializado 
por valores que variam de R$ 
1,69 a R$ 1,82, com índice de 
7,7%. O menor preço é pra-
ticado no Posto Pichilau (BR-
101, Distrito Industrial), e o 
maior, no Ayrton Senna (Ave-
nida Tancredo Neves).

O reitor da UFPB (Univer-
sidade Federal da Paraíba), Rô-
mulo Polari, anunciou ontem 
que vai antecipar de 23 para 20 
de agosto a próxima reunião 
ordinária do Consepe (Conse-
lho Superior de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão). A antecipação 
foi feita a pedido do Comando 
Local de Greve dos professores, 
que pretende solicitar ao órgão 
a suspensão do calendário aca-
dêmico da Universidade.

Em reunião ontem à tarde 
com Polari, os docentes tam-
bém discutiram a ameaça de 
corte de ponto da categoria. O 
reitor disse que vai aguardar a 
reunião da Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes), marcada para a 
próxima quarta-feira (15) para 
tratar do tema.

No início do mês de julho, 
o Ministério do Planejamento 
encaminhou carta aos gestores 
do governo federal pedindo 

Professores vão pedir ao Consepe a 
suspensão do calendário da UFPB

“Mesa Brasil” 
promove 
seminário hoje 
em Campina  

greve no serviço Público federal

Tem início na tarde de 
hoje, o I Seminário Mesa Bra-
sil Sesc, promovido pelo Servi-
ço Social do Comércio (Sesc), 
em Campina Grande. O evento, 
que tem o objetivo de come-
morar os oito anos do Progra-
ma Mesa Brasil no município, 
acontecerá até amanhã, no 
auditório do Sesc Centro, lo-
calizado próximo ao Viaduto 
Elpídio de Almeida.

O evento também visa 
concretizar o programa na 
cidade, através de um espaço 
de discussão e debate sobre o 
trabalho realizado, integrando 
doadores e receptores de ali-
mentos do município. O I Se-
minário Mesa Brasil Sesc tem 
o tema “Alimentação Adequa-
da e Inclusão Social: Direitos 
de Todos, Dever da Nação”, e 
os organizadores do evento 
estimam um público de 300 
pessoas entre doadores, re-
ceptores, estudantes e mem-
bros da comunidade.

que eles informassem o nome 
dos grevistas a fim de efetuar 
o corte de ponto. No caso dos 
professores, isso ainda não 
aconteceu. A Andifes solici-
tou ao governo uma discus-
são mais aprofundada sobre 
o tema e, até o momento, não 
cumpriu a determinação.

A greve dos professores 
da UFPB completa hoje 90 dias. 
Uma nova assembleia está 
marcada para sexta-feira, dia 
17. Na ocasião, os professores 
vão discutir uma contrapro-
posta que está sendo prepara-
da para ser apresentada ao go-
verno pelo Sindicato Nacional. 

Na sexta-feira (10) foi re-
alizada mais uma assembleia 
quando foi decidida por una-
nimidade a continuidade da 
greve. A decisão foi tomada por 
causa da intransigência do go-
verno que não quer negociar. 
As propostas apresentadas 
não foram aceitas.

“Estamos abertos ao di-

álogo e pretendemos apre-
sentar nova proposta”, disse o 
professor Marcelo Sitcovsky, 
do Comando de Greve. Du-
rante a assembleia da semana 
passada, foram discutidos os 
aspectos das propostas apre-
sentadas pelo governo e os pa-
râmetros da contraproposta da 
categoria.

Sitcovsky informou que a 
Capes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) também de-
flagrou ontem e, até o final de 
semana, estará aderindo 100% 
ao movimento. Outra agência 
de fomento à pesquisa, a CNPQ 
está marcando assembleia 
com o mesmo objetivo.

Na semana passada o 
MEC enviou uma circular para 
os reitores universitários e ins-
titutos federais confirmando o 
término das negociações com 
os professores paralisados. Na 
circular o MEC afirmou que a 
última proposta era definitiva.
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